Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie 5 Niedziela Wielkanocy 15.05.2022
1. Msze św. dziś o 7.30,9.00,11.00,12.30 i 17.00 - w kościele zbiórka inwestycyjna.
O 16.30 nabożeństwo majowe.

2. Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek i środę od 16.30-18.00.

3. Nabożeństwo majowe o 18.00,w niedzielę o 16.30.

4. W poniedziałek święto św. Andrzeja Boboli ,patrona Polski.

5. W środę po nabożeństwie majowym przy figurze MB koncert pieśni maryjnych
Czarnkowskiej Orkiestry Dętej-serdecznie zapraszamy.

6. W czwartek o 19.00 w kościele spotkanie dla rodziców kandydatów do
bierzmowania z kl. VII, VIII i I szkoły średniej.

7. W piątek po wieczornej Mszy św. katecheza chrzcielna.

8. W piątek o 19.00 spotkanie Duszpasterstwa Młodzieży Woda Życia.

9. W sobotę o 10.00 zbiórka ministrantów.

10. W niedzielę za tydzień na Mszę św. o 11.00 z okazji I rocznicy Komunii św.
zapraszamy dzieci z kl. IV.

11. Czarnkowskie parafie organizują wspólny wyjazd na spotkanie młodych na
Polach Lednickich, koszt wyjazdu 40 zł, zapisy u ks. Marcina.
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12. Ruch Kultury Chrześcijańskiej organizuje wyjazd do Torunia i Bydgoszczy, więcej
informacji na plakacie w gablocie.

13. W dniach 28-29.05.2022r. o godz. 15.00 w Domu Katechetycznym odbędzie się
kurs przedmałżeński.

PIELGRZYMKA PARAFIALNA
DO TRÓJMIASTA
12 – 16 WRZEŚNIA 2022
Propozycja programu:
12.09. (poniedziałek) – Msza św. w parafii, po niej wyjazd; wizyta w Lesie
Paśnickim– miejscu zagłady narodu polskiego oraz Kaszubów na Pomorzu Gdańskim
przez agresora niemieckiego w pierwszych miesiącach 1939 roku i w kolejnych
latach okupacji; przejazd na obiadokolację i nocleg;
13.09. (wtorek) – po Mszy św. i po śniadaniu, wyjazd do Gdańska: wizyta w Muzeum
II wojny światowej; rejs na Westerplatte; obiadokolacja; nocleg;
14.09. (środa) – po Mszy św. i po śniadaniu, spacer po Gdańsku z przewodnikiem,
podczas którego zobaczymy m.in.: Bazylika Mariacka – największy kościół w
Europie, wybudowany z cegły, Trakt Królewski- ulica Długa oraz Długi Targ,
fontanna Neptuna, Żuraw Gdański, Bazylika św. Brygidy, i inne; czas wolny; pomnik
Poległych Stoczniowców 1970 (tzw. Trzech Krzyży); Katedra Oliwska; obiadokolacja,
nocleg;
15.09. (czwartek) – po śniadaniu, wyjazd do Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej
w Gdańsku Metemblewie; Msza św.; przejazd do Sopotu – spacer po tzw. Monciaku,
słynnym, sopockim deptaku przy ul. Bohaterów Monte Casino; wejście na najdłuższe
w Polsce molo; czas wolny; Opera Leśna – słynna muszla koncertowa, znana z
Międzynarodowego Festiwalu Piosenki; przejazd do Gdyni na nabrzeże z
przycumowanymi statkami: „Dar Pomorza”, „Dar Młodzieży”, „Błyskawica”;
obiadokolacja, nocleg;
16.09. (piątek) – po Mszy św. i po śniadaniu, przejazd do Malborka – zwiedzanie
Zamku Krzyżackiego – najpotężniejszej twierdzy średniowiecznej Europy; obiad,
powrót do Czarnkowa w godzinach wieczornych.
Cena zawiera:
4 noclegi w pokojach 2,3,4-osobowych z łazienką (Dom Rekolekcyjny Archidiecezji
Gdańskiej w Straszynie)
4 śniadania, 4 obiadokolacje
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prowiant na drogę powrotną
obiad w drodze powrotnej
opiekę pilota na całej trasie
przewodnika po Gdańsku
przewodnika po zamku w Malborku
transport (autokar klasy turystycznej)
opłaty za parkingi
ubezpieczenie NNW
Cena nie zawiera biletów wstępu: (ceny na marzec 2022, które do września
mogą ulec zmianie)
5,00 – cegiełka na budowę Ołtarza Bursztynowego w Bazylice św. Brygidy
10,00 – audio przewodnik w Muzeum II Wojny Światowej
55,00 (normalny)/ 35,00 (ulgowy) – bilet na Zamek Krzyżacki w Malborku
55,00 – rejs w dwie strony : Gdańsk-Westeplatte-Gdańsk
9,00 (normalny)/ 4,50 (ulgowy) – wejście na molo w Sopocie
9,00 (normalny)/ 6,00 (ulgowy) – wejście do Opery Leśnej w Sopocie
*Osoby uprawnione do biletu ulgowego: 65+, renciści, emeryci (ważne okazanie
legitymacji)
* W sumie za bilety: 143,00/osoba (bilety normalne); 60,50/osoba ( bilety ulgowe)
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