
OGŁOSZENIA XXVIII NIEDZIELĘ  14.10.2018 r
Nabożeństwo do M.B.N Pomocy   jest w środy o 17,45 
Koronka do Miłosierdzia Bożego jest piątki o godz. 15,00  
Różaniec dla dzieci jest w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 17,00. Dla dorosłych różaniec odprawiamy 
codziennie po mszy sw. wieczornej o godzinie 18,00.
W liturgii Kościoła wspominamy w tym tygodniu 
Poniedziałek  Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła
Wtorek Św  . Jadwigi Śląskiej / rocznica wyboru Jana Pawła II  16 pażdziernika 1978 r  /
Środa  Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika 
Czwartek  Św. Łukasza ewangelisty (święto)
Piątek św. Pawła od Krzyża (prez)
Sobota  Św. Jana z Kęt, prezbitera (wspomnienie)
Obowiązkowe spotkanie dla rodziców kandydatów do bierzmowania w środę, dla grupy szkoły podstawowej o 
godz. 19:00, dla grupy gimnazjalnej o godz. 20:00.
Spotkania początkującego zespołu muzycznego zostały przeniesione z czwartków na poniedziałki o godz. 
18.30.Młodzież, która chciałaby pomóc przy organizowaniu Cecyliady w ramach wolontariatu, zapraszamy na 
zebranie w najbliższy piątek o godz. 19.00 do sali św. Cecylii przy dolnym kościele.
Uczniowie, którzy chcieliby skorzystać z pomocy w nauce proszeni o kontakt z ks. Andrzejem.
Zapraszamy Służbę Liturgiczną wraz z rodzicami na spotkanie w sprawie sali gimnastycznej oraz pielgrzymki 
do Oliwy dziś o godz. 19:20 w Zielonej Sali.   KOREPETYCJE  Z  PREZEDMIOTÓW SCISŁYCH  BEZPŁATNE
> MOZLIWOSC UZYSKANIA POMOCY W SOBOTY OD 8,00 DO 10,00 w Sali Jana Pawła II
 W przyszły weekend już po raz trzeci Trójmiejskie Uwielbienie zaprasza na dwudziestoczerogodzinne  godzinne 
wielbienie muzyczne do parafii św. Mikołaja w Gdyni Chyloni, w trakcie którego 24 zespoły z Trójmiasta i okolic 
będą uwielbiały śpiewem Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. W tym roku w uwielbieniu weźmie 
udział również nasza Schola Tęcza, która zaśpiewa w niedzielę od godz. 13:00. Serdecznie zapraszamy.
W piątek odbędzie się Wieczór Modlitwy Młodych, w parafii ojców Jezuitów w Gdańsku. Osoby chętne na 
wyjazd przynoszą do czwartku wypełnioną przez rodziców karę zgłoszeniową, która jest do pobrania na stronie 
internetowej.
W księgarni możemy kupić prasę katolicką niezbędną do formowania własnej postawy wiary i etyki 
chrześcijańskiej, oraz broszurę o w. Urszuli jako Matce Niepodległości, w cenie 5 zł. Można nabyć broszurę z 
nauką o duszach czyśćcowych. Jak pomagać zmarłym przez msze św. i komunie św., oraz modlitwy i odpusty. 
Zapraszamy do zamawiania w zakrystii intencji mszalnych 

Parafialne Przedszkole „Dobry Port” przyjmuje dzieci do wszystkich grup wiekowych. Klubik „Dobry Port” 
dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat przyjmuje dzieci. Można ciągle zapisywać dzieci. Można też, z 
wyprzedzeniem, rezerwować miejsce dla dziecka. Biuro klubiku i przedszkola czynne w dni robocze od 8-10,00 i 
od 14,00-16,00 w budynku przedszkola.
.
Wspólnota Krwi Chrystusa  organizuje pielgrzymkę  do Włoch . Bliższe informacje u pana Mariana w zakrystii 
 Na drzwiach świątyni wywieszono kontakt do katolickiego telefonu zaufania

Parafianom przypominamy, że za tydzień  przeprowadzone są wybory lokalne.  

     Przed świątynia kwesta na fundacje III tysiąclecia dla pomoc młodzieży ubogiej organizowana przez 
Episkopat Polski
Dziękujemy kwestarzom i ofiarodawcom.   
    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. 

https://kosciol.wiara.pl/?grupa=6&art=1038061295&dzi=1036441146
https://kosciol.wiara.pl/?grupa=6&art=1038056902&dzi=1036441146
https://kosciol.wiara.pl/?grupa=6&art=1249645775&dzi=1036441146

