Ogłoszenia parafialne
4. niedziela wielkanocna
8 maja 2022
1. Nabożeństwo Majowe dzisiaj o godz. 18.00, a w dni powszednie o godz. 17.30.
2. Jutro, w poniedziałek, liturgicznie przypada uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika,
głównego patrona Polski.
3. Msza Święta ze wspólnotą Wieczernik we wtorek o godz. 19.00 w kościele.
4. Potrzebujących pomocy zapraszamy do dużej sali domu parafialnego w środę w godz. 17.30 18.00, gdzie pełni dyżur przedstawiciel naszej grupy charytatywnej.
5. Siódme - ostatnie spotkanie synodalne w naszej parafii odbędzie się w czwartek o godz. 19.00 w
dużej sali domu parafialnego.
6. W piątek pierwszy w tym roku Dzień Fatimski. O godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe, o 18.00 Msza
Święta, a po niej procesja i modlitwa różańcowa. Grupą odpowiedzialną za prowadzenie różańca i
niesienie figurki jest Rada Parafialna.
7. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w piątek o godz. 19.30 w dużej sali
domu parafialnego.
8. Wczoraj rozpoczęliśmy tegoroczne pielgrzymowanie Pomorskim Szlakiem Świętego Jakuba. W
sobotę, 14 maja, wyruszymy na II odcinek - z miejscowości Krzyżewo, przez Tolkmicko, Kadyny, do
wsi Łęcze. Koszt autokaru, którym się tam udamy, 40 zł w obie strony. Zainteresowanych prosimy o
zgłaszanie się do środy.
9. Uroczystości patronalne archidiecezji gdańskiej ku czci świętego Wojciecha będą obchodzone w
niedzielę, 15 maja. O godz. 9.00 wyruszy piesza pielgrzymka gdańszczan z relikwiami Świętego.
Młodzież zapraszamy do wspólnej wędrówki o godz. 9.30 (zbiórka przy kościele św. Ignacego na
Szkotach). O godz. 12.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta na Wzgórzu Świętego
Wojciecha.
10. Za tydzień będziemy mieli tacę remontowo-inwestycyjną.
11. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie III Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę o
godz. 8.00. Dyżur modlitwy różańcowej w kościele ma róża męska.
12. Przy wyjściu wyłożona jest prasa. Zachęcamy do nabywania i czytania.
13. Są również wyłożone książki o sakramencie namaszczenia chorych – 100 stron w cenie 5 zł.

