Ogłoszenia parafialne
Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1 stycznia 2022
1. W piątek zakończyliśmy rok 2021. Był on bardzo trudny pod wieloma względami. I dlatego
serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączali się w prace na rzecz parafii zarówno w
wymiarze materialnym jak również duszpasterskim. Dziękujemy także za modlitwę i wszelkie
oznaki życzliwości. Za wszystkich naszych parafian i gości modlimy się w każdą niedzielę
podczas Mszy św. sprawowanych za parafian. Niech Pan Bóg błogosławi nam wszystkim w
Nowym 2022 Roku.
2. Dzisiaj rozpoczynamy w naszej archidiecezji nowennę w intencji rodzin, która potrwa do 9
stycznia. Ks. Arcybiskup Tadeusz Wojda skierował "Słowo do Rodzin", które posłuży nam jako
pomoc do przeprowadzenia modlitwy w naszych domach. Broszurka jest dostępna w wersji
elektronicznej na naszej parafialnej stronie internetowej. Tam też można znaleźć szczegółowe
informacje na temat tej nowenny. Nowenna w naszej parafii po Mszy św. o godz. 18.00
3. W środę o godzinie 18:45 odbędzie się zbiórka dla Liturgicznej Służby Ołtarza.
4. W czwartek (6 I) przeżywać będziemy Uroczystość Objawienia Pańskiego – tzw. Święto
Trzech Króli. Msze św. będą sprawowane wg porządku niedzielnego. Tego dnia w kościele
błogosławimy kredę, którą na drzwiach naszych domostw kreślimy litery C+M+B, czyli
Christus mansionem benedicat, co znaczy Chrystus błogosławi dom (mieszkanie).
Oznaczając w ten sposób drzwi naszych domów, dajemy świadectwo naszej wiary wobec
innych ludzi. Ofiary złożone w tym dniu na tacę zostaną przeznaczone na Krajowy Fundusz
Misyjny.
5. W czwartek z okazji Uroczystości Objawienia Pańskiego, zapraszamy wszystkich na wspólne
śpiewanie kolęd w kawiarence parafialnej o godz. 15:00.
6. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny
okres Narodzenia Pańskiego.
7. 7 stycznia przypada pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź rano przed Mszą św. a wieczorem
od 17.30.
8. Msza Święta o Niepokalanym Sercu NMP ze zmianą tajemnic Żywego Różańca w sobotę o
godz. 8.00. Po Mszy św. nabożeństwo pierwszej soboty Miesiąca.
9. Pragniemy poinformować, że księgi parafialne zanotowały w ubiegłym roku:
27 chrztów; do I Komunii przystąpiło 45 dzieci; bierzmowanie przyjęły 52 osoby;
pobłogosławiono 7 par małżeńskich.
Odeszły do domu Ojca 84 osoby
W roku 2021 rozdzielono wiernym 74 000 Komunii św.
10. Okres Bożego Narodzenia tradycyjnie związany był w naszej ojczyźnie z kolędą, czyli wizytą
duszpasterską kapłanów w domach parafian. Zgodnie z decyzją Metropolity Gdańskiego
można organizować kolędę i odwiedzać te rodziny, które wyraźnie o to poproszą. W związku z
tym chcemy Wam Drodzy Parafianie zaproponować dwie możliwości:
PIERWSZA FORMA - to wspólna modlitwa w kościele. Podobnie jak w roku ubiegłym,
będziemy zapraszać na Mszę Świętą i nabożeństwo sprawowane w intencji mieszkańców
wskazanych ulic. Wspólnie będziemy dziękować Bogu za łaski otrzymane w minionym roku i
prosić o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla naszych
rodzin. Podczas tego spotkania każda rodzina otrzyma butelkę z wodą świeconą oraz kartkę z
modlitwą błogosławieństwa mieszkania, z której będzie można skorzystać podczas domowego

obrzędu pokropienia wodą święconą.
DRUGA FORMA - to indywidualna wizyta kapłana w domu po wcześniejszym pisemnym
wyrażeniu zgody na spo-tkanie. W tym celu prosimy o zgłoszenie chęci przyjęcia kolędy można to zrobić w zakrystii lub w biurze parafialnym (w górnym kościele przy wyjściu z
kościoła). Zapisy na tą formę kolędy będziemy prowadzić do soboty 8 stycznia. W niedzielę 9
stycznia ogłosimy plan kolędy.
11. W przyszłą niedzielę, przypada druga niedziela miesiąca, a zatem nasze ofiary wspomogą
budżet gospodarczo-inwestycyjny.
12. Polećmy teraz Bożemu Miłosierdziu naszych zmarłych:
+ Wiesława Podniesińska;
+ Władysław Pobuta;
+ Irena Skorek;
+ zmarłych dobrodziejów naszego kościoła, i zmarłych z naszych rodzin.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

