Ogłoszenia parafialne
2. niedziela zwykła
16 stycznia 2022
1. W ciągu tygodnia Msze Święte o godz. 7.30 i 18.00.
2. Program wizyty duszpasterskiej:
Data
16 I (niedziela)
18 I (wtorek)
19 I (środa)
20 I (czwartek)

Ulica, numer domu
Zielony Trójkąt
Marynarki Polskiej 134, Marynarki Polskiej 138, Marynarki Polskiej 140,
Marynarki Polskiej 142, Marynarki Polskiej 136A, Marynarki Polskiej 138A
Reja 26, Reja 28, Reja 30, Reja 32
Reja 24

Gdyby ktoś jeszcze zdecydował się przyjąć księdza, to prosimy o zgłoszenie. Wraz z kapłanem
podążają ministranci, którzy informują o kolędzie oraz uczestniczą w części wizyty. Ofiary składane
do ich puszek są wyrazem naszej wdzięczności im za całoroczną służbę przy ołtarzu. Rozpoczęcie
Kolędy dzisiaj o godz. 15.00, a w ciągu tygodnia o godz. 16.00.
3. Jednocześnie zapraszamy na spotkania w kościele:
Dzisiaj o godz. 10.00 – mieszkańców ul. Marynarki Polskiej 136A i 138A
Dzisiaj o godz. 12.00 – mieszkańców ul. Marynarki Polskiej 134, 138, 140 i 142
Za tydzień, 23 stycznia o godz. 10.00 – mieszkańców ul. Reja 24
Za tydzień o godz. 12.00 – mieszkańców ul. Zielony Trójkąt
Cały program odwiedzin kolędowych oraz spotkań w kościele znajdziemy na stronie internetowej.
4. Katecheza „Zgromadźcie mój lud” o obrzędach wstępnych Mszy Świętej, odbędzie się we wtorek o
godz. 19.00 w kościele.
5. Adoracja Najświętszego Sakramentu, na którą zaprasza wspólnota Wieczernik, we wtorek po
konferencji, czyli ok. godz. 19.40 w kościele.
6. Dyżur przedstawiciela naszego Caritasu w dużej sali domu parafialnego w środę w godz. 17.30 –
18.00.
7. Na stolikach przy wyjściu z Kościoła są wyłożone kartki z pytaniami związanymi z trwającym w
Kościele synodem. Prosimy o zabranie ich ze sobą, wypełnienie i wrzucenie do skrzynki przy wyjściu
z kościoła od strony osiedla. Pytania to tylko propozycje, można podzielić się innymi refleksjami
związanymi z naszą Parafią, całą wspólnotą Kościoła, napisać swoje przemyślenia i wrzucić do
skrzynki synodalnej. Każda opinia jest ważna, dlatego zachęcamy wszystkich do zabrania głosu i
przyniesienie wypełnionych ankiet do końca stycznia.
8. Randkę dla małżeństw organizujemy w domu parafialnym w niedzielę, 30 stycznia, o godz. 17.00.

Zachęcamy do zapisów w zakrystii lub u ks. Jana.
9. Rekolekcje o nazwie „Kurs Nowe Życie” organizujemy w naszej parafii w dn. 4-6 lutego.
Informacje u ks. Jana. Mocno zachęcamy do zapisów.
10. Warsztaty wokalne, które poprowadzi p. Aneta Barcik, odbędą się w domu parafialnym w sobotę,
12 lutego. Wszelkie informacje na parafialnej stronie internetowej oraz plakatach.
11. Weekend dla zmęczonych negatywnym myśleniem, czyli czas pozytywnych zmian, odbędzie się w
dn. 18 – 20 lutego w Sobieszewie. Szczegóły na plakatach oraz www.radoscewangelii.pl
12. Na naszej stronie internetowej znajdziemy w formie video piękny wywiad, jaki z naszym
arcybiskupem przeprowadziła w poniedziałek Patrycja Hurlak.
13. Znajdziemy tam również w formie tekstowej wywiad, jaki z Patrycją Hurlak przeprowadziła nasza
młodzież.
14. Przy wyjściu z kościoła znajdziemy nowy numer Gościa Niedzielnego w cenie 8 zł.
15. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie III Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę o
godz. 8.00.

