Ogłoszenia parafialne
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 16 WRZEŚNIA 2018 r.
15 września 2018
1. Archidiecezjalny Katechumenat Dorosłych, przygotowujący kandydatów do Sakramentów Chrztu,
Bierzmowania i Eucharystii, rozpoczyna działalność 1 października 2018 r. Zajęcia odbywać się będą
w Kolegium Teologicznym w Gdyni (ul. Armii Krajowej 46). Kandydatów z terenu naszej parafii
prosimy o zgłaszanie się do Ks. Proboszcza.
2. Dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej rozpoczynają katechezę przyparafialną
26 i 27 września br. o godz. 16.30. Przy tej okazji pragniemy poinformować, że Uroczystość I-ej
Komunii Świętej odbędzie się w Archikatedrze 19 maja 2019 r. o godz. 11.30. Więcej informacji w
niezbędniku dla rodziców na stronie internetowej parafii.
3. W środę o godz. 18.00 w Archikatedrze zostanie udzielony osobom dorosłym Sakrament
Bierzmowania. Kandydatów zapraszamy na godz. 17.30, kiedy to rozpocznie się przygotowanie do
uroczystości.
4. Zapraszamy ministrantów i lektorów na Mszę Św. inaugurującą posługę przy Ołtarzu w nowym
roku szkolno-katechetycznym we wtorek 18 września br., o godz. 18.00. Po Mszy Św. wspólny mecz
piłki nożnej.
5. Zapraszamy młodzież na rekolekcje STADION MŁODYCH: włącz pełnię wiary, które odbędą się 6
października 2018r. (sobota) na PGE Narodowym w Warszawie. Koszt 80 złotych. Zapisy do 20
września br. w Zakrystii lub Ks. Adama. Więcej informacji na stronie parafialnej.
6. Przy wyjściu do nabycia aktualna prasa religijna, w tym nowy numer naszego parafialnego pisma
„Trinitas”. Wrześniowy numer poświęcony jest w głównej mierze odzyskaniu przez Polskę
Niepodległości. W naszym sklepiku pamiątki z Archikatedry i dewocjonalia.
7. W piątek – 21 września br., o godz. 19.00 w Kościele Św. Jakuba młodzież rozpoczyna swoje
spotkania formacyjne w ramach Wspólnoty „Boża Husaria”. Zapraszamy uczniów szkól średnich i
studentów.
8. Na zakończenie pomódlmy się za zmarłych w minionym tygodniu naszych parafian: Śp. Zofia
Kostecka (l.73, ul. Grunwaldzka), Śp. Aleksander Józef Indyk (l.78, ul. Tatrzańska), a także zmarłych
z naszych rodzin. Dobry Jezu…

