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Dzisiaj w świętowanie uroczystości Chrystusa Króla włącza się Akcja Katolicka obchodząca
swoje święto patronalne. Z tej okazji członkowie akcji przygotowali w domu
parafialnym wystawę o swoich patronach – 5. błogosławionych Kościoła Gdańskiego,
zamęczonych w czasie II wojny światowej.
Zapraszamy ministrantów i lektorów na spotkanie LSO w piątek 30 listopada o godz. 18.30
w kościele.
W pierwszą sobotę grudnia nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi odprawimy po
porannej Mszy św. W tym dniu ks. Proboszcz odwiedzi chorych z posługą sakramentalną.
Za tydzień rozpoczyna się nowy rok liturgiczny i okres Adwentu – czas radosnego
oczekiwania na przyjście Pana.Rekolekcje Adwentowe przeżywać będziemy w naszej
wspólnocie parafialnej w III Niedzielę Adwentu
Spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca za tydzień o godz. 17.00 oraz Msza św. o godz.
18.00 podczas której będziemy modlić się w intencji członków wspólnoty.
Za tydzień gościć będziemy w naszej parafii ks. Wojciecha Langowskiego - ojca
duchownego, który wygłosi do nas Słowo Boże. Kolekta w tym dniu przeznaczona będzie na
potrzeby Gdańskiego Seminarium Duchownego.
Za dwa tygodnia 9 grudnia odbędzie się w naszej parafii wizytacja kanoniczna, którą
przeprowadzi Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź. Zgodnie ze wskazaniami prawa wizytacja kanoniczna odbywa się raz na 5 lat.
Nasze plany inwestycyjne - w lutym 2019 roku mamy w planie wymianę okien w dolnej
części domu parafialnego. Skrzynkowe okna starego typu wymagają wymiany. W
ogólnodostępnym domu parafialnym znajdują się następujące pomieszczenia: kancelaria
parafialna, salka w której spotykają się duszpasterstwa i grupy, kawiarenka parafialna, salka w
której są katechezy przygotowujące do sakramentów Komunii św. i Bierzmowania, a także
kuchnia i toalety.
Bardzo serdecznie dziękujemy naszym parafianom oraz gościom za ofiary składane na potrzeby
parafii oraz za wszelką życzliwość. Dyrektor Caritas Polska ks. Krzysztof Sroka, którego
gościliśmy przed tygodniem dziękuje za ofiary na rzecz akcji Rodzina Rodzinie. Zebraliśmy na
ten cel 4006 zł i 20 Euro, Bóg zapłać!
Intencje mszalne można zamawiać w biurze parafialnym lub w zakrystii bezpośrednio po
każdej Mszy Świętej.
Za tydzień zostaną poświęcone opłatki na stół wigilijny. Opłatki będą dostępne w zakrystii i
kancelarii parafialnej.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, przy wyjściu z kościoła można nabyć: Niedzielę oraz
Gościa Niedzielnego.

Niech Chrystus króluje w sercach solenizantów i jubilatów tego tygodnia.

