
OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ CHRZTU PAŃSKIEGO 13.01.2019 

Dzisiaj po mszy sw, o 18,00  uroczystość opłatkowa naszego Chóru Parafialnego. Z tej okazji dziś  na wieczornej 
mszy św. ubogacą chórzyści mszę św. swoim występem . Dziękujemy chórzystom i panu organiście  także z 
okazji osobistego Jubileuszu, za ich wkład w kulturę muzyczną nasze parafii. Zachęcamy do wstępowania do 
chóru. Zapisy zawsze możliwe u pana organisty. Za tydzień po mszy sw. wieczornej o 18,00 zapraszamy na 
koncert kolęd w wykonaniu Chóru Parafialnego, dziecięcej scholi „Słoneczka sw. Urszuli” oraz młodzieżowego 
zespołu muzycznego „Fortis” 
     W poniedziałek,  msza św. w intencji  Ojczyzny ,Ojca św., Radia Maryja i TV Trwam oraz dzieł przy nich 
powstałych, w intencji wszystkich mediów w ogólności, za wszystkich dobrodziejów i pracowników. O 
pierwszeństwo dobra powszechnego i patriotyzmu z przekazach medialnych 
Nabożeństwo do M.B.N Pomocy w środy o 17,45 > Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątki o godz. 15,00   
Ksiądz Andrzej wyjeżdża z grupa 10 osób młodzieży na światowe dni młodzieży zwołane przez Ojca św. 

Franciszka do Panamy. Dziś po Mszy świętej odbędzie się zbiórka do puszek na dofinansowanie wyjazdu naszej grupy 
na Światowe Dni Młodzieży. Nasz pobyt będziemy relacjonowali na profilu facebook'owym zatytułowanym: Panama ze 
św. Urszulą. Przeżyjmy to wydarzenie razem z młodzieżą z całego świata oraz papieżem. Zachęcamy by chwile zostać po 
mszy sw. u wysłuchać polskiej wersji Hymnu Światowego Dnia Młodzieży  

Zapraszamy do zamawiania w zakrystii intencji mszalnych . 

W ostatnich dniach zmarła nasza parafianka p. Józefa miała 90 lat i  do końca swoich dni systematycznie 

pomagała w kwestowaniu na Caritas jak i na misje. Msze św. za Nią odprawimy na sumie parafialnej 27 

stycznia. Pogrzeb jest poza Gdańskiem. Musi się ktoś nowy zgłosić na jej miejsce. Zgłoszenia przyjmujemy w 

zakrystii. Byłby wstyd gdyby nikt nie zgłosił się, by zastąpić 90 letnia kwestarkę. Trzeba się ruszyć z kanapy 

jak mówi ojciec św. Franciszek. Czekamy.   

Są jeszcze wolne  miejsca w Parafialnym Przedszkolu „Dobry Port” przyjmujemy dzieci do wszystkich 

grup wiekowych. Klubik „Dobry Port” przyjmuje dzieci w wieku od jednego  roku do 3 lat. Można ciągle 

zapisywać dzieci. Biuro klubiku i przedszkola czynne codziennie od 8 do 17,00  

14 STYCZNIA 

(PONIEDZIAŁEK) 

UL. WITOSA 15, 19, 21 GODZ. 16.30 

15 STYCZNIA (WTOREK)  UL. WITOSA 23, 25 GODZ. 16.30 

16 STYCZNIA (ŚRODA) UL. DRAGANA 3, 4 GODZ. 16.30 

17 STYCZNIA (CZWARTEK) UL. DRAGANA 5 GODZ. 16.30 

18 STYCZNIA (PIĄTEK) UL. DRAGANA 6, 8 GODZ. 16.30 

19 STYCZNIA (SOBOTA) UL. DRAGANA 7 GODZ. 15.30 

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.  

 

 

 


