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1. Nabożeństwa Majowe pół godziny przed wieczorną Msza Świętą do wtorku.
2. Spotkanie organizacyjne osób zapisanych na sierpniowy wyjazd w góry dzisiaj o godz. 19.30 w
kościele.
3. Spotkanie członków grupy Semper Fidelis w poniedziałek o godz. 18.40 w dużej sali domu
parafialnego.
4. Dyżur przedstawiciela naszego Caritasu w środę w godz. 17.30 – 18.00 w domu parafialnym.
5. Z okazji Dnia Dziecka Msza Święta w intencji dzieci z Róż Różańcowych rodziców modlących się
za dzieci w środę o godz. 18.00. Zapraszamy zarówno rodziców, jak i dzieci.
6. Nabożeństwa Czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa od środy – w dni powszednie
po wieczornej Mszy Świętej, a w niedziele i święta o godz. 18.00.
7. Próba scholi w ramach przygotowań do odpustu parafialnego w środę o godz. 19.00 w kościele.
Zapraszamy młodzież i dorosłych.
8. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek w godz. 17.00 - 18.00. W tym czasie
również okazja do spowiedzi. Na koniec adoracji o godz. 17.50 nabożeństwo I-czwartkowe.
9. W I-szy piątek udamy się z posługą sakramentalną do naszych chorych. Okazja do spowiedzi przed
Mszami Świętymi.
10. W I-szą sobotę o godz. 7.00 Godzinki, następnie Msza Święta oraz Różaniec Fatimski.
Zapraszamy członków Żywego Różańca i wszystkich czcicieli Matki Bożej.
11. Spotkanie grupy Żywego Różańca w sobotę po różańcu, czyli ok. 8.50 w dużej sali domu
parafialnego. Zapraszamy wszystkich członków tej grupy.
12. W przyszłą niedzielę uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Czuwanie przed tym świętem
odbędzie się w wielu kościołach Gdańska w sobotni wieczór, a po nim wspólna Eucharystia w
Bazylice Mariackiej o godz. 23.00. Szczegóły na plakatach.
13. Ks. Arcybiskup prosi, aby we wszystkich kościołach w sobotni wieczór trwała modlitwa w intencji
uproszenia powołań kapłańskich i zakonnych. Dlatego zapraszamy na adorację Najświętszego
Sakramentu w ciszy w godz. 19.00 – 21.00.
14. Nowennę przed uroczystością Zesłania rozpoczęliśmy w miniony piątek. Będzie kontynuowana w
ramach nabożeństw majowych i czerwcowych.
15. „Wieczór Chwały” odbędzie się w przyszłą niedzielę w naszym kościele. Najpierw Msza Święta o
godz. 18.30, a następnie modlitwa w intencji uzdrowienia duszy i ciała.

16. W poniedziałek, 6 czerwca, przypada nasz parafialny odpust. Już dzisiaj zachęcamy do udziału w
tym święcie naszej wspólnoty. Uroczystej Mszy Świętej będzie przewodniczył i kazanie wygłosi nasz
wieloletni proboszcz ks. Piotr Szamocki.
17. Piesza pielgrzymka rodzin z Oliwy do Matemblewa odbędzie się w sobotę, 11 czerwca. Po
dotarciu do sanktuarium poczęstunek, festyn, koncert i wiele innych atrakcji. Szczegóły na plakatach
i ulotkach wyłożonych na stolikach. Zachęcamy do udziału.
18. Wczoraj odbyła się uroczystość ustanowienia nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej
w naszej archidiecezji. Po rocznym przygotowaniu ks. arcybiskup udzielił tej funkcji m.in. dwom
naszym parafianom: p. Zbigniewowi i p. Tomaszowi. Serdecznie gratulujemy.
19. Nasza młodzież wybiera się na Festiwal Młodych w Medjugorie w dn. 30 lipca – 8 sierpnia. W
programie oprócz udziału w tym pięknym wydarzeniu wyjazd nad Adriatyk, park wodospadów
Kravica oraz zwiedzanie Mostaru. Koszt ok. 1800 zł. Zainteresowanych zachęcamy do zgłaszania się.
20. O posprzątanie kościoła prosimy członków naszych wspólnot oraz osoby chętne w piątek o godz.
18.45. Dyżur modlitwy różańcowej w kościele ma IV róża.
21. Przy wyjściu z kościoła jest wyłożona prasa. Zachęcamy do nabywania i czytania.

