Ogłoszenia parafialne
V Niedziela Wielkanocna
29 kwietnia 2018
We wtorek rozpoczynamy miesiąc, w którym w sposób szczególny wzywamy orędownictwa
Matki Bożej. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na nabożeństwo majowe. Będziemy je
odprawiać codziennie o godz. 17.30.
Również od maja zapraszamy do naszej zabytkowej kaplicy na adorację Najświętszego
Sakramentu: w dni w powszednie od godz. 9.30 do 17.30, a w niedzielę od 13.00 do 17.30.
W czwartek – 3 maja obchodzimy uroczystość NMP Królowej Polski, głównej Patronki naszej
Ojczyzny. Msze św. odprawimy według porządku niedzielnegoo godz. 7.30, 9.00, 10.30,
12.00, 13.15, 18.00. Tego dnia przypada także druga rocznica śmierci Ks. Abp Tadeusza
Gocłowskiego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych: o błogosławieństwo dla żyjących oraz o
życie wieczne dla zmarłych. Intencje zamawiać możemy w Biurze Parafialnym lub po Mszy św.
w zakrystii.
W najbliższy piątek rozpoczynają się egzaminy maturalne. Tegorocznych maturzystów
zapraszamy na Mszę św. 3 maja o godz. 13.15, którą odprawimy w ich intencji. Będziemy
modlić się o światło Ducha Świętego w czasie egzaminu dojrzałości oraz o właściwy wybór
drogi życiowej.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek oraz I sobota miesiąca. Odwiedzimy chorychz
posługą sakramentalną: ks. Zygfryd - w piątek, ks. Proboszcz - w sobotę.
W pierwszą sobotę miesiąca w duchu fatimskim chcemy rozważać tajemnice różańcowe i
uczcić Niepokalane Serca Maryi podczas Eucharystii o godz. 9.00i podczas nabożeństwa
po Mszy św.
W niedzielę, 6 maja o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie do Domu Katolickiego wspólnotę
Żywego Różańca.
Przypominamy a jednocześnie zapraszamy do udziału w uroczystościach odpustowych ku
czci św. Wojciecha, który jest głównym Patronem naszej Archidiecezji. Msza św. na wzgórzu
św. Wojciecha w Gdańsku zostanie odprawiona w przyszłą niedzielę o godz. 12.00.
Serdecznie zapraszamy do naszej parafialnej kawiarenkiw Domu Katolickim (obok
kaplicy) na kawę, herbatę i pyszne domowe ciasta. W kawiarence polecamy także religijne
książki dla dzieci i dorosłych oraz różne wydania Pisma Świętego.
Serdecznie dziękujemy za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy także za
dzisiejszą tacę.
Życzymy, aby przeżywający w tym tygodniu imieniny, urodziny czy inne jubileusze obficie
zaczerpnęli duchowych łask od Chrystusa, prawdziwego krzewu winnego.

