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ALBERTYNKI Dziś gościmy Siostry Albertynki z Wejherowa wraz z podopiecznymi.
Siostry zajmują się dziećmi i młodzieżą, prowadzą świetlicę opiekuńczo-wychowawczą oraz
pomagają bezdomnym i ubogim prowadząc przytulisko i łaźnie. Po mszy św. będzie je można
wesprzeć - otrzymując w zamian Chlebek Brata Alberta.
ORGANY [900 1100 1800] Po mszy św. odbędzie się prezentacja organów, ten pokaźny
instrument można też obejrzeć z bliska, zapraszamy na chór gdzie pan organista
zademonstruje instrument i przedstawi kilka ciekawych informacji o jego budowie.
WYSTAWA MALARSTWA Zapraszamy na Wystawę Malarstwa, która mieści się w emporze
kościoła. Dzieci i młodzież z naszego regionu malują obrazy, które dziś można obejrzeć,
a nawet kupić.
AKCJE NA WAKACJE W czasie wakacji każdego wieczoru oferujemy pokarm dla duszy:
* Pogadaj z księdzem * Duchowość Ignacjańska w praktyce * Wieczór Chwały
* Opalanie przy Jezusie * Legenda o Jastrzębiej Górze - szczegóły na plakatach.
* Ignacjański Rachunek Sumienia - kilkuminutowa refleksja nad minionym dniem
w poniedziałek i piątek na zakończenie adoracji godz. 2050.
* Koncerty w tym tygodniu dwa kolejne koncerty: usłyszymy utwory na organy i skrzypce w
wykonaniu artystów z Polski i Włoch - koncerty w środę i sobotę o godz. 2000.
FATIMSKIE Różaniec Fatimski we wtorek 13 sierpnia po mszy wieczornej.
WNIEBOWZIĘCIE NMP Uroczystość Wniebowzięcia NMP w czwartek 15 sierpnia porządek mszy św. niedzielny. Po mszach poświęcenie wianków i kwiatów.
MAŁA HELENKA W czwartek 15 sierpnia dzień świąteczny, będziemy też gościć Zespół
taneczny Mała Helenka z Chełmca k. Nowego Sącza. Występy Zespołu o godz. 1200 i 1900 na
placu przy kościele.
OJCIEC PIO Również w czwartek 15 sierpnia na ekrany kin wchodzi film „Tajemnica Ojca
Pio” - film pokazuje prawdziwe oblicze świętego stygmatyka oraz trudną drogę jaką przeszedł.
Zachęcamy do wakacyjnej wizyty w kinie.
DYSPENSA W najbliższy piątek 16 sierpnia decyzją arcybiskupa nie ma postu piątkowego
na terenie całej archidiecezji gdańskiej.
CHŁAPOWO Za tydzień będziemy gościć naszego sąsiada ks. Sławka Skoblik proboszcza
sąsiedniej parafii w Chłapowie, który będzie prosił o wsparcie budującego się kościoła.
MÓJ PIERWSZY FUNDAMENT Po sezonie wakacyjnym zapraszamy na Rekolekcje
Ignacjańskie. "Mój pierwszy Fundament" to kilka dni ciszy i medytacji ignacjańskiej. Terminy
rekolekcji i więcej informacji na plakatach.
Więcej informacji w gablotach i na naszej stronie parafia-jastrzebiagora.pl
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