Ogłoszenia parafialne
III Niedziela Wielkanocna
15 kwietnia 2018 r.
16 kwietnia 2018
Dzisiejsza III Niedziela Wielkanocna zwana jest Niedzielą Biblijną, rozpoczyna X. Ogólnopolski
Tydzień Biblijny pod hasłem: „Weźmijcie Ducha Świętego (J 20,22)”. Celem tego Biblijnego
Tygodnia jest pogłębianie zrozumienia Pisma Świętego. Czas ten ma również na celu
zainteresowanie i zmobilizowanie katolików do czytania Pisma Świętego. Z tej też okazji
przygotowaliśmy specjalną ofertę wydawniczą dla dzieci, młodzieży i dorosłych, która dostępna
jest w naszej parafialnej kawiarni.
Nabożeństwa w naszej parafii odbywają się wg następującego porządku: w poniedziałek po
wieczornej Mszy św. Litania ku czci św. Andrzeja Boboli – patrona naszej parafii, w środę o
17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i w piątek o godz. 17.30 Koronka do
Bożego Miłosierdzia, zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej modlitwy.
W następną niedzielę rozpoczyna się Tydzień Modlitw o powołania do Służby Bożej, z tej racji
gościmy dziś w naszej parafii przedstawiciela Gdańskiego Seminarium Duchownego, w osobie
kleryka Mariusza Kohnke z IV roku. Jego wizyta służy podkreśleniu znaczenia modlitwy o nowe
powołania do kapłaństwa, a także ma pomóc młodym w podjęciu odważnej i dojrzałej decyzji
pójścia za głosem powołania do służby Bogu i ludziom w kapłaństwie.
W środę 18 kwietnia o godz. 9.00 Msza św. w intencji uczniów III klas gimnazjum, którzy
rozpoczynają swoje egzaminy. Będziemy modlić się o światło Ducha Świętego dla młodzieży.
Zapraszamy osoby należące do rady ekonomicznej na spotkanie w czwartek 19 kwietnia o
godz. 19.00 do salki w Domu Katolickim.
Za tydzień w niedzielę przed kościołem wolontariusze Caritas poprowadzą kwestę w ramach
akcji „Żonkil – POLA NADZIEI NA POMORZU 2018”. Ma ona na celu wsparcie działalności
Trójmiejskich Hospicjów.
Serdecznie dziękujemy za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy także za
dzisiejszą tacę.
Serdecznie zapraszamy do naszej parafialnej kawiarenki w Domu Katolickim (obok kaplicy) na
kawę, herbatę i pyszne domowe ciasta. W tym miejscu pragniemy podziękować naszym
parafianom za pomoc w porządkach i dostosowaniu miejsca do spotkań. Mamy nadzieję, że
kawiarenka przyczyni się do jeszcze lepszej integracji parafialnego środowiska i naszych gości.
Niech Zmartwychwstały oświeca swoim słowem każdy dzień życia solenizantów i jubilatów
rozpoczynającego się tygodnia.

