
OGŁOSZENIA V NIEDZIELA WIELKANOCNA 
W liturgii Kościoła:   

-wtorek-święto św. Andrzeja Boboli kapłana i męczennika i Patrona Polski. 

 Trwamy w  miesiącu Maju poświęconym NMP. Nabożeństwo Majowe codziennie o 

godz. 18.30. Zapraszamy do licznego udziału parafian!!! 

  W piątek 12 maja młodzież otrzymała Sakrament Bierzmowania. Dziękujemy wszsytkim 

za przygotowanie uroczystości, sisostrom za dekoracje kwiatowe, p.organiście, zespołowi, LSO, 

rodzicom. Ks. Krzysztofowi za przygotowanie młodzieży i katechezę. 

 20 maja o godz. 9.00 w Katedrze Oliwskiej odbędą się Święcenia Kapłańskie. Wśród 

nowowyświęcanych kapłanów będzie nasz parafianin Dk Łukasz Zakrzewski. Natomiast 

przyszłą Niedzielę 21 maja o godz. 12.30 w naszej parafii PRYMICJE ks. Łukasza 

Zakrzewskiego. Zapraszamy wszystkich parafian na święcenia kapłańskie i  prymicję.  Prosimy 

parafian o modlitwę w intencji wszystkich przyjmujących święcenia. Wspólnota Żywego 

Różańca od poniedziałku-soboty ofiaruje różaniec w intencji Dk. Łukasza i jego rocznika. 

Wspólnoty parafii przygotowują się do powitania Ks. Neoprezbitera., prosimy o przygotowanie 

sztandarów, asysty liturgicznej. Bliższe info w sparwie mszy prymicyjnej 

u ks. Krzysztofa. 

 Wyruszyła z naszej parafii Pielgrzymka do Fatimy. Parafianie z ks. Januszem zawiozą 

nasze intencje do Madonny Fatimskiej. My wspierajmy ich modlitwą prosząc o szczęśliwą 

podróż i pobyt w Portugalii. 

 Dziękujemy Wspólnocie Żywego i Nieustającego Różańca za uczestnnictwo w 

Nowennie Fatimskiej. Odmawiajmy codziennie różaniec o 17.30 w Kościele-to prośba Matki 

Bożej weźmy ją sobie do serca. Pragniemy każdego 13 dnia miesiąca (od maja do 

października) sprawować Eucharystię z formularza o MB z Fatimy o godz. 18.00 i odmówić 

wspólnie różaniec. To nasz dar dla Maryi w 100 Rocz. Objawień. Zachęcamy wszystkich parafian 

do modlitwy. 

 Spotkania Wspólnot parafialnych: 

 Zachęcamy parafian do odmawiania codziennie modlitwy różańcowej o godz. 17.30 

 Dzisiaj po nabożeństwie majowym spotkanie panów Semper Fidelis w sali parafialnej. 

 Zapraszamy na Poniedziałkowe Wieczory modlitwy. III poniedziałek miesiąca, o 19:00, 

górny kościół, Kaplica Świętej Urszuli. 

  Wtorek- Msza Święta i Adoracja wspólnoty Odnowy w Duchu. 

 Środa- 17 maja przypadają imieniny Arcybiskupa Sławoja Leszka polecajmy naszego 

Arcypasterza MB prosząc o zdrowie i łaski. 

            Czwartek-spotkanie bractwa św. Pawła o 19.00. 

 Zapraszamy na spotkanie wspólnoty młodzieżowej. Czwartek, 19:00, dolny kościół, 

salka przy zakrystii. 

 Piątek- Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 Serdecznie zapraszamy!!! 

 Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej: szczególnie Gość Niedzielny 

            Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej naszej parafii. Jest nowa odsłona. 

 Pragniemy zorganizować Pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dnaich 8-15 listopada 2017. 

 Koszt 3800 zł +160 $. Więcej informacji podamy w najbliższym czasie.   

 Zapraszamy dzieci na atrakcyjny wyjazd wakacyjny do Lipnicy Murowanej w 

dniach od 24 lipca do 2 sierpnia br. Zapisy i bliższe informacje u naszych sióstr. 

  Dzisiaj taca remontowo-budowlana. Dziękujemy parafianom za troskę o Dom Boży i 

budynki parafialne. Niech Bóg obdarza łaskami wszystkich ofiarodawców. 

 Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na wyjazd modlitewny 20-21 maja do 

Częstochowy na Odpust Matki Bożej Królowej Przenajdroższej Krwi. Wyjazd o godz. 8.00. 

Koszt 145 zł. Zapisy u p. Aliny w księgarni. 
 

  


