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1. Dziś rozpoczynamy miesiąc październik – miesiąc Różańca św. Nabożeństwo różańcowe dla
dorosłych będziemy odprawiali o godz. 1730, a dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 1630.
2. Dziś po Mszy św. o godz. 830 będzie spotkanie Żywego Różańca Mężczyzn, a po Mszy św. o
godz. 1000 Żywego Różańca Kobiet.
3. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne. W czwartek modlimy się w intencji Kapłanów
oraz o nowe powołania. W piątek przed południem ks. Proboszcz, ks. Przemek i ks. Janusz
będą odwiedzali chorych
z Komunią św., a po południu od godz. 1530 okazja do
00
spowiedzi św.
W piątek o godz. 19 będzie dodatkowa Msza św. dla młodzieży.
Ks. Dominik swoich chorych odwiedzi w sobotę
4. W pierwszą sobotę miesiąca nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi będzie odprawione
wyjątkowo przed wieczorną Mszą św. o godz. 1700 w łączności z nabożeństwem różańcowym
5. Poświęcenie różańców dla dzieci pierwszokomunijnych będzie
w niedzielę 8
30
października na Mszy św. o godz. 11 . Różańce można nabyć w sklepiku parafialnym.
6. W sobotę 7 października będzie wielka ogólnopolska modlitwa różańcowa „Różaniec do
Granic”. Parafie, które są terytorialnie granicą państwa Polskiego zapraszają wszystkich do
wspólnej modlitwy.
W naszym dekanacie są cztery parafie: Sobieszewo, Świbno,
Krakowiec i Stogi. Z racji bezpośredniego sąsiedztwa z parafią św. Rodziny zapraszamy
wszystkich na Stogi. Program uroczystości jest wywieszony w gablocie.
7. Dziś przed kościołem zbieramy do puszki ofiary na utrzymanie Gdańskiego Seminarium
Duchownego, a za tydzień będzie taca gospodarcza, którą przeznaczamy na zakup oleju
opałowego do ogrzewania kościoła.
8. Za tydzień 8 października będzie XVII Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy z nadzieją”! W całej
Polsce będą zbierane ofiary na stypendia dla młodzieży wybitnie uzdolnionej, a pochodzącej z
ubogich rodzin.
9. Po Mszy św. w sklepiku można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego”.

