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Pozdrawiamy i witamy gości, którzy przebywają na terenie naszej parafii. Życzymy dobrej
pogody i udanego wypoczynku.
Dziękujemy ks. Zbigniewowi Drzałowi - proboszczowi Parafii św. Anny i Joachima z Gdańska
Letnicy - za przybliżenie nam dzisiaj tajemnicy Oblicza Pańskiego, który znamy z Całunu
Turyńskiego.
Dzisiaj po Mszy o 19.00 zapraszamy na pierwszą z trzech konferencji z cyklu „Łaska i natura”.
Będą to konferencje psychologiczno-duchowe: Jak pracować nad swoją naturą i żyć pełnią
życia? Pani Ewa Kuczkowska, będzie omawiała trzy warunki szczęścia każdego człowieka.
Dzisiejszy temat to wdzięczność. Ciąg dalszy za tydzień. Zapraszamy.
W poniedziałek, zapraszamy serdecznie o godz. 19.00 na kolejny w tym roku „Wieczór
Muzyczny u św. Andrzeja Boboli”. Tym razem wystąpi z recitalem solowym akordeonista Paweł
Nowak. Wspaniały repertuar i charyzmatyczny wykonawca! Wstęp wolny.
Zapraszamy do udziału w Mszach św. w ciągu tygodnia o godz. 9:00 i 18.00. W lipcu i w
sierpniu w naszym kościele w niedziele wieczorem Msza święta o 18.00 i 19.00.
Sakrament pokuty i pojednania w dni powszednie jest możliwy 15 minut przed Mszą św., a w
niedzielę na początku Eucharystii.
Nabożeństwa celebrujemy w wakacje po Mszy świętej wieczornej. W poniedziałek do św.
Andrzeja Boboli, w środę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w piątek do Bożego
Miłosierdzia.
Zachęcamy też do osobistej modlitwy w ciągu dnia w naszej kaplicy. Adoracja Najświętszego
Sakramentu w dni powszednie od 9.30, a w niedziele od 13.00. Zakończenie o 17.30.
Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania na Jasną Górę. Z naszej archidiecezji wyruszą trzy
grupy pielgrzymkowe:
41. Kaszubska Piesza Pielgrzymka wyruszy w poniedziałek, 25 lipca z
Helu.kaszubskapielgrzymka.pl
37. Gdyńska Piesza Pielgrzymka wyruszy we wtorek, 26 lipca z Gdyni
gdynskapielgrzymka.pl
40. Gdańska Piesza Pielgrzymka w czwartek 28 lipca z bazyliki Mariackiej w Gdańsku
pielgrzymka.gda.pl
Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego zwraca się do wszystkich, którzy odczuwają w
sobie powołanie do kapłaństwa, by nie zwlekali z decyzją i zgłosili się do naszej
archidiecezjalnej uczelni. Wraz z nowym rokiem akademickim kandydaci będą mogli wejść na
drogę formacji ku kapłaństwu. Szczegółowe informacje o warunkach przyjęcia są podane na
stronie internetowej seminarium oraz w biurze parafialnym.
Zapraszamy na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach, która odbędzie
się w sobotę 30 lipca. Bliższe informacje na plakacie i na stronie internetowej
Przy wyjściu ze świątyni do nabycia prasa katolicka: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”.
Życzymy wszystkim dobrej niedzieli i szczęśliwego tygodnia. Niech dobry Bóg umacnia nas
swoim błogosławieństwem.

