
OGŁOSZENIA  NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

 Dzisiaj w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego kończy się okres wielkanocny. 

Dziękujemy Bogu za ten czas łaski i dobroci. Niech moc Ducha Św z Jego darami ubogaca 

nas i uświęca każdego dnia. Dzisiaj ostatni dzień spowiedzi wielkanocnej. 

 Dzisiaj także Dzień Dziękczynienia. Można złożyć ofiary na budowę Świątyni 

Opatrzności Bożej w Warszawie. 

W liturgii Kościoła:   

-poniedziałek-NMP Matki Kościoła 

-czwartek-święto Jezusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana (dzień modlitw o uświęcenie 

kapłanów) -sobota- Bł Bogumiła Biskupa 

  Zbliżają się ciepłe dni dlatego przypominamy parafianom i gościom o godnym 

stroju w świątyni. Każdy rozumie, że może być duszno, ale powaga miejsca jakim jest Kościół 

wymaga od nas rozwagi i dobrego wyboru świątecznego ubrania. Brakiem szacunku są krótkie 

spodenki, klapki czy stroje plażowe. Nie chcemy nikogo urazić ale prosimy o ubiór odpowiedni 

do miejsca w jakim się znajdujemy. 

 Trwamy w miesiącu czerwcu zapraszamy na Nabożeństwo Czerwcowe. Codziennie po 

Mszy Św o godz. 18.30. 

  Dzisiaj I niedziela miesiąca- Msza o 18.00 intencja od wspólnoty Żywego i 

Nieustającego Różańca i krótkie spotkanie w Kaplicy Św. Urszuli. Zapraszamy na to spotkanie 

przedstawicieli wszystkich wspólnot. Będą poruszane ważne sprawy!!! Prosimy o obecność. 

 W każdą  środę zapraszamy na Nowenne do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 

17.45 w dolnym Kościele następnie Msza Św o godz. 18.00. Intencje do MBNP można składać 

w zakrsytii. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału. W Środy Różaniec 17.15. 

 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. 

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

 W sobotę 10 czerwca ministranci i lektorzy wyjeżdzają z Ks. Januszem na Gdańską 

Starówkę. Zbiórka o godz. 10.30 przy biurze parafialnym. Zabieramy legitymację i pieniądze na 

bilet tramwajowy oraz szkolną legitymację. Po zakończonym zwiedzaniu słodka niespodzianka. 
  

 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. Wyjazd o godz. 8.00 . Koszt 60 zł. Powrót ok. 

18.00. Jest jeszcze kilka miejsc wolnych. 

 Zapraszamy dzieci na atrakcyjny wyjazd wakacyjny do Lipnicy Murowanej w dniach 

od 24 lipca do 2 sierpnia. Są 2 wolne miejsca. 

               Zapraszamy na Pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dnaich 8-14 października 2017. 

Zmieniliśmy datę pielgrzymki, gdyż wtedy mamy wylot z Gdańska.  Program w zakrystii. 

Koszt 3800 zł +160$ . Pierwsza wpłata 400 zł na bilet lotniczy. Zachęcamy do wspólnego 

pielgrzymowania. Prosimy o szybką decyzję. Mamy już rezerwację biletów. 

 Zachęcamy parafian do licznego udziału w VIII "Marszu dla życia i rodziny", który 

wyruszy w przyszłą niedzielę 11. czerwca od Bazyliki Mariackiej ok godz. 13.30. Można 

dołączyć do grupy z s.Małgorzatą, która wyrusza o godz. 13.10 zbiórka przy kościele. 

 Powstał bardzo ciekawy film p.t. "Teraz i w godzinę śmierci", który ma na celu 

odpowiedzieć na pytanie jak wielką bronią w walce ze złem jest modlitwa różańcowa. 

Obecnie grany jest w kinie Helios. Zachęcamy do obejrzenia. 

 Za tydzień taca budowlano-remontowa. Dziękujemy za ofiarność i troskę o naszą parafię. 

 Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi !!! 
  


