Ogłoszenia parafialne
III NIEDZIELA ZWYKŁA
27 stycznia 2019
1. Ostatnia niedziela stycznia jest Światowym Dniem Trędowatych. To dobra okazja, by
przypomnieć o wciąż trwającym dramacie ludzi chorych na trąd, którymi najczęściej opiekują się
misjonarze. Otoczmy serdeczną modlitwą Osoby chore oraz tych, którzy niosą pomoc
trędowatym.
2. W tym tygodniu przypada I Piątek i I Sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi św. codziennie
od godz. 6.30 i od godz. 18.15, a w piątek od godz. 16.45.
3. Msze św. w I Piątek: o godz. 6.30, 7.00, 7.30, 17.00 – z udziałem dzieci i o godz. 18.30.
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa będzie po Mszach św. o godz. 7.30 i o
godz.18.30.
4. W sobotę, 2 lutego, przypada Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej.
Jest to jednocześnie Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Msze św. w tym dniu będą
odprawione o godz. 6.30, 7.00, 7.30, 9.00 i 18.30. Na każdej Mszy św. poświęcimy świece –
symbol Chrystusa Światłości Świata oraz uczcimy Maryję, która Tę Światłość przyniosła do
świątyni.
Ofiary złożone na tacę w tym dniu są przeznaczone na pomoc materialną dla Klasztorów
Kontemplacyjnych.
Błogosławieństwo świec dzieci, które w tym roku mają przystąpić do I Komunii św., w
przyszłą niedzielę, 3 lutego, na Mszy św. o godz. 11.00.
5. Msza św. za żyjących i zmarłych ze Wspólnoty Żywego Różańca, w sobotę o godz. 7.30.
6. W sobotę udamy się z Komunią św. do chorych i starszych naszych Parafian od godz. 9.00.
7. Spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca i zmiana tajemnic, w przyszłą niedzielę, 3 lutego, o
godz. 16.00 w kościele.
8. Msza św. w 30 dni po pogrzebie:
za śp. Edwarda Idema,z ul. Gospody 18 D, w poniedziałek o godz. 7.30.
9. W minionym tygodniu zakończyliśmy w naszej Parafii wizytę duszpasterską, zwaną
„kolędą”. Odwiedziliśmy 1370 rodzin (45,8% wszystkich rodzin naszej Parafii); 254 rodziny nie
przyjęły kapłana!!! (8,5%); w 1369 mieszkaniach nie zastaliśmy domowników (45,7%). Za miłe
spotkania w domach, wspólną modlitwę, rozmowy, poczęstunki oraz za złożone ofiary składamy
serdeczne „Bóg zapłać!”. Więcej >>>
10. W czwartek, 7 lutego, rozpoczyna się Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa. Więcej
informacji o tym wydarzeniu jest na tablicy ogłoszeń.
11. W zakrystii można nabyć prasę katolicką: „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny” oraz

„L’Osservatore Romano”.
12. W ubiegłym tygodniu z naszej Wspólnoty Parafialnej odeszli do wieczności:
- śp. Władysław Tymicki, l.73, z ul. Gdyńskiej 5 H oraz
- śp. Wiktor Daruk, l. 79, z ul. Szyprów 6 C.
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…
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