Ogłoszenia parafialne
6. niedziela wielkanocna
22 maja 2022
1. Dzisiaj o godz. 12.00 uroczystość I Komunii Świętej. Biały Tydzień dzieci pierwszokomunijnych
codziennie na wieczornej Mszy Świętej.
2. Nabożeństwa Majowe pół godziny przed wieczorną Msza Świętą.
3. Spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych pielgrzymką do Włoch, która jest planowana
w październiku, odbędzie się dzisiaj o godz. 19.30 w kościele.
4. Kolejna - ostatnia katecheza o obrzędach Mszy Świętej odbędzie się we wtorek o godz. 19.00 w
kościele.
5. Adoracja Najświętszego Sakramentu, na którą zaprasza wspólnota Wieczernik, we wtorek po
katechezie, czyli ok. godz. 19.45 w kościele.
6. Dyżur przedstawiciela naszego Caritasu w środę w godz. 17.30 – 18.00 w dużej sali domu
parafialnego.
7. Próba scholi w ramach przygotowań do odpustu parafialnego w środę o godz. 19.00 w koścele.
Zapraszamy młodzież i dorosłych.
8. W czwartek od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy oraz okazja do spowiedzi.
9. Za nami 2 etapy Pomorskiej Drogi św. Jakuba, czyli półmetek. Kolejny - trzeci, planowany na
najbliższą sobotę, odbędzie się w innym terminie. Będziemy informować o kolejnych etapach
pielgrzymowania.
10. Ewangelizacyjny koncert „Nowe serce” w wykonaniu 40-osobowego zespołu muzycznego „Na
cały Głos” z Pelplina odbędzie się w sobotę, 28 maja, o godz. 20.00 w kościele św. Ojca Pio na
Ujeścisku. „Nowe serce” to widowisko ukazujące dzieje historii zbawienia.
11. 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. Dzieci do lat 3 jeszcze mniej. Koszt obejmuje przejazdy
luksusowym autokarem, noclegi i wyżywienie. W programie wędrówki po górach i dolinach
dostosowane do możliwości uczestników, nawiedzenie sanktuariów w Ludźmierzu i na Krzeptówkach
oraz inne atrakcje. Zapisy u ks. Jana. Spotkanie organizacyjne w przyszłą niedzielę o godz. 19.30 w
kościele.
12. Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego “Popękane serce. I co dalej? 5 kluczy do wolności”
odbędą się w dn. 16-19 czerwca w Sobieszewie. Szczegóły i zapisy na stronie radoscewangelii.pl
13. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę o
godz. 8.00. Dyżur modlitwy różańcowej w kościele ma III róża.
14. Przy wyjściu jest wyłożona prasa, m.in. nowy numer „Małego Gościa”. Zachęcamy do nabywania i
czytania.

