
OGŁOSZENIA  NA IV  NIEDZIELE  ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO  22.04.2018 R
NIEDZIELA I TYDZIEŃ MODLITWY O POWOŁANIA 
W liturgii wspominamy  
Poniedziałek….   Św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski (uroczystość)
Środa ………….. Św. Marka Ewangelisty (święto)
Sobota ………….św. Ludwika Marii Grignon de Montfort (pr); św. Joanny Beretty-Molli (w)

 Są wolne intencje mszalne. Zapraszamy do zamawiania w zakrystii  intencji mszalnych  za żywych i zmałych.
   W każdą środę zapraszamy na Nowennę do M.B. Nieustającej Pomocy o godz. 17,45 
    Różaniec odmawiamy codziennie od 17,15 
    Koronka do Miłosierdzia w piątek o godz.15,00.

Za tydzień  nasza parafialna comiesięczną Nowennę do naszej Patronki św. Urszuli Ledóchowskiej o 18,00
msza św. o sw. Urszuli a następnie wystawienie Najświętszego Sakramentu Nowenna i Litania do św. Urszuli.
Po nowennie Adoracja Najświętszego sakramentu do 21,00 zakończona Apelem Jasnogórskim. Ks. Proboszcz
prosi wspólnoty o udział w czuwaniu przed Najświętszym Sakramentem według znanego planu,  jak w zeszłym
roku. Zapraszamy wiernych do osobistego  udziału w adoracji, zapraszamy tez do udziału w adoracji razem z
rodzinami
W kaplicy św. Urszuli górnego kościoła jest wystawa poświęcona naszej Patronce św. Urszuli i jej wkładowi w
budowanie II Rzeczypospolitej i w odzyskanie Niepodległości naszej Obczyzny w 1918 roku.  Zapraszamy do
zwiedzania i pogłębienia wiedzy o naszej Patronce i budowanie własnych postaw patriotycznych na przykładzie
Jej życia. Zachęcamy dzieci i młodzież do zwiedzania razem z katechetami i samodzielnie. 
           Spotkanie   pt.   Mężczyzna a Kryzys w najbliższy czwartek 26 kwietnia, Na zaproszenie Bractwa Św. 
Pawła gościć będziemy w naszej parafii wspólnotę Sychar wraz z Ks. Piotrem Adamskim ich opiekunem. Spo-
tkanie rozpocznie się Mszą Św. o godzinie 18.00 a po Mszy Św. spotkanie w sali Jana Pawła II Chętnych męż-
czyzn serdecznie zapraszamy
          Akcja "Pola Nadziei". Trwa dzisiaj, przez cały dzień, trwa Uczniowie SP 8 pod opieką nauczycieli kwe-
stują na rzecz chorych przebywających w pomorskich hospicjach. Za złożoną ofiarę wręczają symbolicznego 
żonkila. Serdecznie zachęcamy do hojności.
            Pojawiła się trzecia propozycja wakacyjna dla młodzieży gimnazjalnej oraz dla pierwszej liceum. Są to 
dwutygodniowe oazy rekolekcyjne prowadzone przez Ruch Światło-Życie naszej diecezji. Oazy mają formę re-
kolekcji przeżyciowych zmierzających do pogłębienia życia religijnego przez wzajemną służbę, zabawę, proste 
warunki życia oraz doświadczenie wspólnoty i wiary. Będą cztery oddzielne grupy wiekowe, kilkudziesięciooso-
bowe, prowadzone przez księży i młodzież. Ksiądz Andrzej z naszej parafii będzie prowadził grupę dla pierw-
szej klasy gimnazjum. Oazy odbędą się w okolicach Wejherowa, w terminie 29.06-15.07, koszt to 550 zł. Więcej
informacji na stronie internetowej i u ks. Andrzeja. 
  Dziś przed świątynia kwesta na  Misje Katolickie. Dziękujemy wspólnotom naszej parafia za 
poświecenie czasu i gorliwość w przeprowadzaniu tej zbiórki  
     Wszystkim obecnym na mszy św.  parafianom, sympatykom i gościom, dziękujemy za 
wspólną modlitwę i złożone ofiary, a obchodzącym w tym tygodniu swoje urodziny, imieniny 
czy inne osobiste rocznice składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowia i Bożego 
błogosławieństwa na każdy dzień.  

http://kosciol.wiara.pl/?grupa=6&art=1228813371&dzi=1036441146
http://kosciol.wiara.pl/?grupa=6&art=1238150262&dzi=1036441146
http://kosciol.wiara.pl/?grupa=6&art=1228985119&dzi=1036441146

