Ogłoszenia parafialne
V NIEDZIELA ZWYKŁA
10 lutego 2019
1. Trwa Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa. Zachęcamy małżonków do refleksji i modlitwy
nad sposobami pogłębiania wzajemnej relacji, aby przysięga złożona przed Bogiem: „ślubuję Ci
miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci!” była realizowana
każdego dnia. Módlmy się też za tych, którzy przygotowują się do ślubu, aby żyli w łasce
uświęcającej i w ten sposób dobrze przygotowali się do jednej z najważniejszych życiowych
decyzji!
2. Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego w Oliwie kieruje od dzisiejszej niedzieli,
na praktykę duszpasterską w naszej Parafii, alumna V roku Mateusza Kosznika. Życzymy
klerykowi Mateuszowi Bożego błogosławieństwa na drodze przygotowania do kapłaństwa i modlimy
się o nowe powołania, także z naszej Parafii.
3. W poniedziałek, 11 lutego, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, w
Kościele Katolickim będzie obchodzony XXVII Światowy Dzień Chorego ustanowiony przez św.
Jana Pawła II. W tym dniu szczególnie będziemy modlić się w intencji ludzi chorych, cierpiących, a
także wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób im służą.
4. Metropolita Gdański Abp Sławoj Leszek Głodź zaprasza Osoby chore, starsze,
wolontariuszy i środowiska medyczne na Archidiecezjalne obchody Dnia Chorego. Uroczysta
Eucharystia wraz z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych, rozpocznie się w poniedziałek,
11 lutego, o godz. 10.00, w Bazylice Archikatedralnej w Oliwie.
5. Msza św. zbiorowa za zmarłych w czwartek o godz. 18.30. Kartki z imionami zmarłych można
składać w zakrystii lub w biurze parafialnym.
6. Zapraszamy na Mszę św. w intencji naszej Ojczyzny - o Boże błogosławieństwo przez
wstawiennictwo św. Jana Pawła II, w sobotę o godz. 18.30.
7. Msze św. w 30 dni po pogrzebie:
- za śp. Marię Wesołowską, z ul. Gospody 8 B, w poniedziałek o godz. 7.30;
- za śp. Marię Janiszewską, z ul. Gdyńskiej 5 H, w piątek o godz. 7.00 oraz
- za śp. Jana Wójcika, z ul. Gdyńskiej 5 D, w piątek o godz. 7.30
8. Składamy serdeczne „Bóg zapłać!” za ofiary złożone w Święto Ofiarowania Pańskiego na
pomoc materialną dla Klasztorów Kontemplacyjnych. Zebraliśmy 1.811 zł.
9. Dom Opieki „Złota Jesień” na Zaspie zaprasza w sobotę o godz. 10.00, na wykład: „W trosce
o pszczoły i człowieka”.
10. W zakrystii można nabyć prasę katolicką: „Gość Niedzielny”.
11. W ubiegłym tygodniu z naszej Wspólnoty Parafialnej odeszły do wieczności:
- śp. Katarzyna Babczenko, l. 36, z ul. Gospody 9 B oraz

- śp. Janina Turzyńska, l. 86, z ul. Gospody 5 C.
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…
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