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19 NIEDZIELA ZWYKŁA 07. 08. 2022
1. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich Wczasowiczów oraz życzymy błogosławionego czasu wypoczynku nad morzem.
2. NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE ze zmianą tajemnic dziś o g. 17.00.
3. KALENDARZ LITURGICZNY – w tym tygodniu przypadają święta:
 W poniedziałek – św. Dominika, prezbitera
 We wtorek – św. Teresy Benedykty od Krzyża, współpatronki Europy
 W środę – św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
 W czwartek św. Klary z Asyżu, dziewicy
 W przyszłą niedzielę – uroczystość św. Maksymiliana Marii Kolbego,
męczennika, patrona prowincji zakonnej i diecezji
4. POŚWIĘCENIE WITRAŻA KU CZCI MĘCZENIKÓW Z PERU
– błogosławionych Zbigniewa i Michała – nastąpi we wtorek 9 sierpnia w 31
rocznicę męczeńskiej śmierci franciszkanów. Serdecznie zapraszamy na Mszę
św. o g. 18.00 i nasze franciszkańskie dziękczynienie za wyjątkowych
świadków wiary i oddania życia dla ubogich i prześladowanych. Poświęcenia
dokona o. Prowincjał z Gdańska, o. Wojciech Kulig.
5. MAXFESTIWAL – rekolekcyjne spotkania młodych – w dniach 25 – 29
sierpnia w Niepokalanowie. Zapraszamy młodych do wspólnego wyjazdu i na
wyjątkowe spotkanie. Zapisy i zgłoszenia w zakrystii. Program jest
wywieszony w gablotach.
6. WSPARCIE DLA DZIECI – dziś po każdej Mszy św. można poprzez
puszki wspomóc wyjazd wypoczynkowy dzieci (ministrantów i scholi).
W ich imieniu serdecznie dziękujemy za każdy datek.
7. PIELGRZYMKA DO GIETRZWAŁDU – parafia św. Gertrudy zaprasza w
dniach 26 i 27 sierpnia – po drodze także zwiedzanie Gdańska i Malborka.
Zapisy do 15 sierpnia u proboszcza. Szczegóły na plakatach w gablotach.
8. KAPLICA ADORACJI – do pełni zakończenia wszelkich prac pozostały do
zrobienia oba okna, tzn. przywrócenie gotyckiego charakteru okien oraz
proste witraże. Niestety, nie otrzymaliśmy dotacji z Ministerstwa Kultury.
Dlatego też za tydzień prosimy o wsparcie tego projektu poprzez zbiórkę do
puszek.
 W Gościu Niedzielnym m.in.:
- Sięgamy do źródeł życia ks. Popiełuszki
- Czy Kościół katolicki zabraniał czytania Pisma św.?
- O duchowym pielgrzymowaniu i wiadomości z diecezji…
 Kronika żałobna – zmarli śp.:
+ Jan Krakowski, lat 61, z ul. Wybickiego
+ Iwona Kowalik, lat 57, z Domasławic. Dobry Jezu

