
OGŁOSZENIA NA UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIETSZEJ  16.06.2019 
W tym tygodniu patronują nam: 

• W poniedziałek – św. Albert Chmielowski  zakonnik, uczestnik powstania styczniowego, malarz, opiekun  bezdomnych, 
• W piątek – św. Alojzy Gonzaga  zrezygnował z kariery i bogactwa, zmarł opiekujący się chorymi podczas zarazy w Rzymie.   

 Za tydzień w niedziele 26 czerwca wypadają z programu na czas wakacji  msze sw. o godzinie 11,15 i 12,30 . Msz św. 

powrócą do programu  niedziele  1 września 

  Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała, która przypada w czwartek  20 czerwca.  Po mszy o 9,30.   Procesja przejdzie 
następującą  trasą:  z kościoła ulicą Cieszyńskiego do przystanku ołtarz na kwiaciarni dalej przecięcie ul  Witosa i ołtarz  drugi 
na Dragana 5 następnie  ołtarz trzeci na ulicy Dragana 18  dalej   ołtarz czwarty ulica Witosa na klubie Alf  i powrót  ul. Witosa 
do przejścia  dla pieszych i do kościoła. Prosimy parafian o dekoracje okien w całej parafii a nie tylko samej trasy. To nasze 
świadectwo wiary w eucharystyczna obecność Pana Jezusa, Prosimy zwłaszcza mieszkańców tych ulic i posesji oraz sąsiadów 
o zaangażowanie w budowę ołtarzy. Ogarnijmy troską przygotowanie uroczystości Bożego Ciała, poczujmy się zobowiązani i 
zainteresowani jako odpowiedzialni katolicy. Ofiary na dekorację i kwiaty ołtarzy na Boże Ciało prosimy składać do 
skarbony  przy filarze, przy wyjściu z kościoła.  Dekoracje  dla poszczególnych ołtarzy  prosimy zabierać w środę po mszy św. 
o godz. 18,00   Bóg Zapłać. 
Przypominamy parafianom że w Boże Ciało nie ma  MSZY ŚW. O 20,00 

Próby sypania kwiatków dla dziewczynek w najbliższy poniedziałek i wtorek o godz. 19.00 przed kościołem. 

Parafian prosimy o przyniesienie kwiatków do sypania w dniu procesji. 

Dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe prosimy o przyjście na procesję w strojach komunijnych. 

Starsze dzieci i młodzież zachęcamy do pomocy w procesji przy niesieniu poduszek i trzymaniu wstążek. 

Dzieci biorące aktywny udział w procesji zbierają się na Mszy św. o godz. 9.30 w pierwszych ławkach kościoła. 

W następną niedzielę będziemy zbierać podpisy pod projektem ustawy "Stop pedofilii", która ma na celu 

ochronę dzieci przed demoralizującą edukacją seksualną według standardów WHO. W celu złożenia ważnego 

podpisu potrzebny będzie numer PESEL. Zachęcamy wszystkich do podpisania się w obronie dzieci przed 

deprawacją.. 
Zapraszamy do wspólnego świętowania uroczystości „Bożego Ciała” poprzez udział w akcji  muzyczno –modlitewnej pod 
tytułem„Katolicy na Ulicy”. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w nowym miejscu, na terenie boiska OSiR, przy ul. 
Witosa, w godz. 17:00-19:00. Hasło wydarzenia nawiązuje do hasła duszpasterskiego „W mocy Bożego Ducha”. W Duchu 
pragniemy uwielbiać Jezusa, który jest obecny wśród nas. W modlitwie poprowadzi nas Diakonia Muzyczna Gdańskiej 
Szkoły Nowej Ewangelizacji. W trakcie spotkania swoim świadectwem nawrócenia podzielą się: nasi trójmiejscy artyści z 
„Fali Zmiany” oraz Marek Hejnowski, który utracił 7-letniego syna na skutek nowotworu. Przyjdź, pomódl się z nami, 
uwielbij Jezusa Chrystusa - niech moc Bożego Ducha da nam poczuć się jedną wielką rodziną. Więcej informacji w 
Internecie 
W przyszłą niedziele przybędzie do nas Ks. Prof. UKSW dr hab. Waldemar Cisło Dyrektor Sekcji Polskiej Pomoc  

Kościołowi  w potrzebie  w i wygłosi kazania podziękowaniu za dar jaki nasza parafia zrobiła kupując ciągnik rolniczy 

dla rodzin z syryjskiego miasta Maluli,  niedaleko Damaszku.  Kwesta misyjna  którąś zawsze przeprowadzamy w czwartą 
niedziele miesiąca. przeznaczona jest na cele pomocowe Sekcji Polskiej Pomocy Kościołowi w potrzebie. Proszę wspólnoty o 
przeprowadzenia tej kwesty i pomoc ks. Waldemarowi w rozprowadzaniu materiałów o Kościele w Potrzebie. Zapraszam 
parafian do wspólnego zdjęcia w prezbiterium,  po mszy św. o godz. 11,00  z symbolicznym czekiem na kwotę 7 tys €uro 
Parafialne Przedszkolu „Dobry Port” przyjmujemy dzieci do wszystkich grup wiekowych. Klubik/żłobek  „Dobry Port” 

przyjmuje dzieci w wieku od jednego roku do 3 lat. Mamy piękne jasne pomieszczenia z dużymi oknami, Naturalny z 

drzewami plac zabaw, na trawie. Dobrą kadrę nauczycielską.  Dobry dojazd i parking. Biuro czynne od 8-16,00. 

Zapraszamy na pielgrzymkę do Gietrzwałdu, w sobotę, 6 lipca. Wyjazd o godz. 9:00. Koszt: 50 zł + obiad. Zapisy w 

księgarni parafialnej lub pod numerem telefonu podanym na plakacie 
Biuro Radia Maryja organizuje pielgrzymkę do Częstochowy  na 28 spotkanie Rodziny |Radio Maryja  w dniach 13-14 lipca  
koszt z noclegiem 150 zł . Wyjazd 13 lipca.  Zapisy w księgarni parafialnej. Kontakt telefoniczny na plakacie. 

Komunikat o dorocznym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w parafii św. Maksymiliana W Gdańsku Suchaninie 

organizowanym przez Akcję Katolicką Archidiecezji Gdańskiej jest na drzwiach świątyni 

Mammobus będzie przy naszej świątyni za tydzień w  (poniedziałek).  Zachęcamy do skorzystania z badań 

Dzisiaj w III niedziele kwesta na Gdańskie Seminarium Duchowne dzięki któremu otrzymujemy corocznie 

nowych kapłanów dla uświęcenie ludu bożego i szafowania sakramentów. 
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. 

 

 

 

                                 

 


