Ogłoszenia parafialne
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
5 czerwca 2022
ZAPROSZENIE METROPOLITY GDAŃSKIEGO
Drodzy Siostry i Bracia, Serdecznie zapraszam na pieszą pielgrzymkę małżeństw i rodzin, która
wyruszy z oliwskiej archikatedry do Matemblewa w sobotę, 11 czerwca o godzinie 11.00. W
sanktuarium będzie czekał na pielgrzymów ciepły posiłek oraz różne atrakcje i zabawy dla dzieci. O
godzinie 15.00 będzie sprawowana Msza Święta w intencji rodzin. Nasze spotkanie zakończymy
koncertem ewangelizacyjnym.
Natomiast w niedzielę, 12 czerwca w Parafii pw. NMP Królowej Polski w Gdyni zostanie
ukoronowany obraz Matki Bożej Pocieszenia z Bazyliki Morskiej. Zapraszam duchowieństwo, osoby
życia konsekrowanego oraz wiernych do udziału w uroczystej Mszy Świętej o godzinie 13.00, której
będzie przewodniczyć ks. arcybiskup Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce.
+ Tadeusz Wojda SAC, Arcybiskup Metropolita Gdański
Nasza Archidiecezja ma nowych pięciu kapłanów. Ksiądz Arcybiskup w sobotę 4 czerwca w
archikatedrze oliwskiej udzielił święceń prezbiteratu pięciu diakonom Gdańskiego Seminarium
Duchownego. W tym dniu także wręczył dokonał także zmian personalnych w naszej
Archidiecezji. Do pracy w naszej parafii został skierowany ks. Jacek Michalak, dotychczasowy
wikariusz w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku. Ks. Jacek
rozpocznie swoje obowiązki od 25 sierpnia.
Przez cały czerwiec zapraszamy na nabożeństwa do Serca Pana Jezusa po Mszy św. o godz.
18.00.
W poniedziałek 6 czerwca (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt) – święto Najświętszej
Maryi Panny Matki Kościoła.
W czwartek 9 czerwca będziemy obchodzili święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana.
W piątek będziemy obchodzili 5. Rocznicę święceń biskupich księdza Arcybiskupa Tadeusza
Wojdy. Otoczmy Jubilata w tym dniu naszą szczególną modlitwą.
W najbliższą sobotę o godz. 11.00 w naszym kościele będzie uroczystość Pierwszej Komunii
Świętej. Po raz pierwszy w pełni w Ofierze Mszy Świętej będzie uczestniczyło 29 dzieci.
Za tydzień o 16.00 comiesięczna Msza św. o dobrego męża i dobrą żonę, wykład doradcy
psychologicznego pani Ewy Kuczkowskiej i spotkanie w parafialnej kawiarence.
Serdecznie zapraszamy na koncerty kameralne w ramach VI Sopockich Wieczorów
Organowych, które odbędą się w niedziele: 5, 12 i 19 czerwca o godz. 16.30 w kościele św.
Jerzego w Sopocie.
Dzisiaj gościmy w naszej parafii wolontariuszy z Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki. Po każdej mszy
świętej będzie można zapisać się u nich do Grupy Biało Złotej. Do udziału w niej zaproszeni są
wszyscy, którzy nie mogą pójść w drogę, a chcieliby towarzyszyć pielgrzymom w duchowy
sposób.
Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”.
Po Mszy św. o 10.30 i o 12.00 zapraszamy do naszej parafialnej kawiarenki.
W ostatnim czasie zmarł nasz parafianin śp. Józef Połczyńskiego (lat 88), zamieszkały w

Sopocie, przy ul. Grunwaldzkiej. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…
Życzymy wszystkim dobrej niedzieli i szczęśliwego tygodnia. Niech dobry Bóg umacnia nas
swoim błogosławieństwem.

