Ogłoszenia parafialne
5. niedziela wielkanocna
15 maja 2022
1. Nabożeństwo Majowe dzisiaj o godz. 18.00, a w dni powszednie o godz. 17.30.
2. W poniedziałek przypada święto św. Andrzeja Boboli, patrona naszej Ojczyzny.
3. Potrzebujących pomocy zapraszamy do dużej sali domu parafialnego w środę w godz. 17.30 18.00, gdzie pełni dyżur przedstawiciel naszego Caritasu.
4. Przed nami wiele wydarzeń i uroczystości. Jednym z nich będzie tradycyjny festyn, który
planujemy w czerwcu. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w najbliższą środę o godz. 18.40 w
refektarzu parafialnym.
5. W czwartek od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy oraz okazja do spowiedzi.
6. Kolejny Wieczór Modlitwy Młodych odbędzie się w piątek, 20 maja, w kościele Matki Bożej
Fatimskiej na Żabiance. Te bardzo ciekawe spotkania gromadzą każdorazowo rzesze młodych ludzi z
Trójmiasta i okolic. Serdecznie zapraszamy naszą młodzież do wspólnego wyjazdu SKM-ką. Zbiórka
przy kościele o godz. 18.50. Przyjazd powrotny o godz. 23.40.
7. Przedszkole Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Brzeźnie obchodzi jubileusz 50-lecia. W związku z
tym w najbliższą sobotę odbędą się uroczystości oraz festyn. Szczegóły bogatego programu tych
obchodów znajdziemy na plakatach z obu stron.
8. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w przyszłą niedzielę o godz. 12.00.
9. Pierwsza spowiedź dzieci w sobotę o godz. 14.00. Zachęcamy do sakramentu pokuty i pojednania
również rodziny dzieci pierwszokomunijnych.
10. Sprzątanie kościoła oraz dekorowanie przed uroczystością komunijną w sobotę o godz. 8.00.
Prosimy o to rodziców dzieci.
11. Chcemy zorganizować w październiku autokarową pielgrzymkę do Włoch z 5-dniowym
zwiedzaniem Rzymu. Spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych odbędzie się w przyszłą
niedzielę o godz. 19.30 w kościele.
12. Rekolekcje dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych odbędą się w sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Gdańsku-Strzyży w dniach 22-25 maja. Szczegóły na plakatach.
13. Festyn 3 Pielgrzymek odbędzie się w sobotę, 28 maja w sanktuarium w Matemblewie. Do
wspólnej, rodzinnej zabawy zapraszają pielgrzymki: kaszubska, gdańska i gdyńska. W programie
Eucharystia, koncert, gry i zabawy, konkursy z nagrodami i inne atrakcje oraz poczęstunek.
Szczegóły na plakatach.
14. Dyżur modlitwy różańcowej ma I róża.
15. Przy wyjściu jest wyłożona prasa. Zachęcamy do nabywania i czytania.

