Ogłoszenia parafialne
III NIEDZIELA WIELKANOCNA
30 kwietnia 2022
Serdecznie witamy w naszej parafii ks. Jakuba Dębickiego, kapłana naszej archidiecezji, który
od 6 lat jest proboszczem w parafii Wszystkich Świętych i Matki Bożej Różańcowej w Nowym
Jaryczowie, w obwodzie lwowskim w Ukrainie. Będzie się dzielił z nami doświadczeniem
swojej pracy w kraju dotkniętym wojną, a my będziemy mogli wesprzeć go naszą modlitwą, a
także materialnie.
Dzisiejsza niedziela jest obchodzona jako Niedziela Biblijna i rozpocznie Tydzień Biblijny.
Zachęcamy do odrywania daru Bożego Słowa przez osobistą lekturę Pisma Świętego.
Zapraszamy też do skorzystania z różnych propozycji na Tydzień Biblijny:
Serdecznie zapraszamy na rozmowę o Piśmie Świętym „O Biblii przy kawie” w środę, 4
maja o godz. 19:00 do auli Jana Pawła II w Gdańsku-Oliwie. Spotkanie poprowadzą ks.
Krzysztof Kinowski i ks. Piotr Przyborek.
Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu „Czytamy Słowo Życia” na zakończenie
XIV Tygodnia Biblijnego w sobotę, 7 maja w godzinach 12:00 – 15:00 – Wydarzenie
będzie dostępne on-line na kanale YouTube Kurtyna Mały Kack
Rozpoczynamy dzisiaj miesiąc maryjny. Zapraszamy przez cały miesiąc na nabożeństwa
majowe codziennie po Mszy św. o godz. 18.00.
Zapraszamy tegorocznych maturzystów na Mszę świętą w poniedziałek na godz. 18.00.
Będziemy modlili się o pozytywne zdanie egzaminu dojrzałości dla nich oraz o dojrzałe wybory
dalszej drogi życia.
We wtorek, 3 maja będziemy obchodzili Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski. Msze święte w tym dniu będą celebrowane w naszym kościele w porządku
niedzielnym.
W pierwszy czwartek miesiąca przed Mszą świętą o 18.00 nabożeństwo do Krwi Chrystusa.
W pierwszy piątek po Mszy św. o 9.00 księża odwiedzą naszych chorych parafian z posługą
sakramentalną. Spowiedź od godz. 17.30, a po Mszy świętej wieczornej do godz. 19.30
adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą uwielbienia prowadzoną przez nasz
parafialny zespół muzyczny.
W pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. o 9.00 nabożeństwo różańcowe.
W przyszłą niedziele o godz. 16.00 zapraszamy na comiesięczną Mszę świętą o dobrego
męża i dobrą żonę. Po Mszy św. wykład p. Ewy Kuczkowskiej oraz spotkanie w parafialnej
kawiarence.
Miesiąc temu w naszym kościele mieliśmy możliwość wsparcia siedmiu hospicjów w ramach
akcji Pola Nadziei na Pomorzu. Na ten zebraliśmy 1842 zł. Za co serdecznie dziękują
organizatorzy.
W najbliższy weekend 7-8 maja wraz ze Wspólnotą Maranatha organizujemy pielgrzymkę
autokarową na Jasną Górę z modlitwą zawierzenia. Bliższe informację w zakrystii i na
stronie internetowej.
Przy wyjściu ze świątyni dostępna jest prasa katolicka: Niedziela i Gość Niedzielny oraz
nasz Parafialny Miesięcznik „Barka”.
W ostatnim tygodniu zmarli nasi parafianie:
śp. Marian Wojciechowski (lat 84), zam. ul. Bema
śp. Bożenna Staniszewska (lat 84) zam. ul. Haffnera.
Wieczny odpoczynek…

