
OGŁOSZENIA VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 
W liturgii Kościoła:   

-środa-wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych 

-piątek-św. Filipa Nereusza kapłana 

-26 maja w piątek przypada Dzień Matki -zchęcamy parafian do modlitwy za nasze kochane 

mamy o łaski a dla zmarłych o życie wieczne. Szczególnie zapraszamy mamy na Nabożeństwo 

Majowe w tym dniu. Maryjo Matko wszystkich Matek -módl się za nimi. 

 W tym dniu rozpoczyna się Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego 

połączona z nabożeństwem majowym. 

-29 maja (poniedziałek)-Odpust Parafialny o godz. 18.00 Msza Święta następnie Adoracja i 

Litania do św. Urszuli. Zapraszamy wszystkich parafian w dniu imienin naszej wspólnoty. Niech 

Św. Urszula wyprasza nam łaski. 

 Trwamy w  miesiącu Maju poświęconym NMP. Nabożeństwo Majowe codziennie o 

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

  W dzisiejszą Niedzielę o godz. 12.30 w naszej parafii PRYMICJE ks. Łukasza 

Zakrzewskiego.  Dziękujemy Bogu za dar święceń kapłańskich naszego parafianina.Wspólnoty 

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

asysty liturgicznej. Ks. Łukasz będzie pracował w parafii Chrystusa Króla w Gdańsku. Życzymy 

ks. Łukaszowi łask Bożych i opieki MB na drodze kapłańskiego życia. 

 Na mocy Dekretu Ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego 

z dniem 1 lipca 2017 Ks. Janusz Herman zostaje skierowany do parcy w parafii św. Brata 

Alberta w Gdańsku Kokoszkach. Dziękujemy Ks. Januszowi za 4 letnią posługę w naszej 

parafii. Msza dziękczynna za czas posługi w naszej wspólnocie będzie w niedzielę 25 czerwca o 

godz. 11.00. Natomiast do naszej parafii zostaje skierowany Ks. Andrzej Niemcewicz. 

 Ks. Janusz dziękuje wszystkim Pielgrzymom, którzy razem z nim pielgrzymowali do 

Fatimy. Niech Madonna Fatimska wysłucha nasze modlitwy, które Jej przedstawialiśmy. 

 Spotkania Wspólnot parafialnych: 
  Wtorek- spotkanie wspólnoty Odnowy w Duchu. 

            Czwartek-spotkanie bractwa św. Pawła o 19.00. 

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

salka przy zakrystii. 

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

 Sobota-zapraszamy na wycieczkę rowerową. Info na plakacie i u ks. Karola. 
 

 Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej: szczególnie Gość Niedzielny 

 Zapraszamy na Pielgrzymkę 16 czerwca (piątek)-po Bożym Ciele do Sianowa, 

Swarzewa, Wejherowa, Piaśnicy, oraz Chłapowa-(odwiedzimy Ks. Sławka). Koszt 60 zł. Zapisy 

od przyszłej niedzieli u ks. Janusza. 

 Zapraszamy dzieci na atrakcyjny wyjazd wakacyjny do Lipnicy Murowanej w 

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

     Z Radoscia informujemy że nasze przedszkole „Dobry Port”  zajeło 3 miejsce  i brązowy 

medal, w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego „przedszkole na medal” to dzieki rodzicom, 

parafianom,pracownikom i wspołpracownikom naszego przedszkola. Dziekujemy za 

oddane głosy, doping i mobilizacje. 
   

  

 Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi !!! 
  


