Ogłoszenia parafialne
Niedziela Miłosierdzia
24 kwietnia 2022
1. Dzisiaj zapraszamy jeszcze raz do naszego kościoła w Godzinie Miłosierdzia, czyli o godz. 15.00,
na okolicznościowe nabożeństwo z okazji dzisiejszego Święta.
2. W dzisiejszą Niedzielę Miłosierdzia zbiórka do puszek na dzieła Caritasu.
3. Spotkanie Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis” w poniedziałek o godz. 19.00 w średniej
sali domu parafialnego. Zapraszamy nowych panów do dołączenia do tej grupy.
4. We wtorek przypada w liturgii uroczystość Świętego Wojciecha, głównego patrona Polski i naszej
diecezji.
5. Kolejna katecheza o obrzędach Mszy Świętej, odbędzie się we wtorek o godz. 19.00 w kościele.
Będziemy omawiać liturgię eucharystyczną.
6. Adoracja Najświętszego Sakramentu, na którą zaprasza wspólnota Wieczernik, we wtorek po
katechezie, czyli ok. godz. 19.40 w kościele.
7. Dyżur przedstawiciela naszego Caritasu w środę w godz. 17.30 – 18.00 w dużej sali domu
parafialnego.
8. Z racji pandemii Rok Świętego Jakuba został rozciągnięty również na 2022. W związku z tym
zapraszamy również w tym roku do pielgrzymowania Pomorską Drogą św. Jakuba. Tym razem
będziemy szli od wschodu zdążając do Gdańska. W sumie niezwykle malowniczą trasą przejdziemy
ok. 100 km w czterech etapach. Rozpoczniemy w sobotę, 7 maja, z Braniewa przez Frombork do
miejscowości Krzyżewo (23 km). Wszystkich zainteresowanych tegorocznym pielgrzymowaniem
zapraszamy na spotkanie organizacyjne w środę o godz. 18.45 w kościele.
9. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek w godz. 17.00 - 18.00. W tym czasie
również okazja do spowiedzi.
10. „Wieczór Chwały” odbędzie się w przyszłą niedzielę. Najpierw Msza Święta o godz. 18.30, a
następnie modlitwa w intencji uzdrowienia duszy i ciała.
11. Spotkanie parafialnej rady duszpasterskiej i ekonomicznej odbędzie się w czwartek, 5 maja, o
godz. 19.00.
12. Organizujemy letni wyjazd parafialny do Murzasichla k/Zakopanego w dn. 20-28 sierpnia (9 dni).
Koszt: 1050 zł/os. Dzieci do lat 12: 700 zł. Zapisy u ks. Jana.
13. Zachęcamy do sprawdzenia czy nie grozi wam cukrzyca - skorzystajcie z projektu prewencji
cukrzycy dla mieszkańców Gdańska. Informacje jak bezpłatnie skorzystać z programu można znaleźć
na plakatach i ulotkach, które zostały wyłożone na stolikach przy obu wyjściach.
14. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie I Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po
porannej Mszy Świętej.

15. Przy wyjściu z kościoła jest wyłożona prasa, m. in. nowy numer „Dobrych Nowin”.
Zmarła nasza parafianka Jadwiga Zielińska, l. 91, z ul. Reja. Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie…

