Ogłoszenia parafialne
3. niedziela zwykła
23 stycznia 2022
1. Z ustanowienia Ojca Świętego Franciszka obchodzona jest dzisiaj w Kościele Niedziela Słowa
Bożego. W związku z tym członkowie wspólnoty „Wieczernik” przygotowali dla każdego i rozdają
przy wyjściu z kościoła krótkie cytaty z Pisma Świętego. Niech każdy przyjmie to Słowo jako
skierowane dzisiaj właśnie do niego.
2. Zapraszamy na spotkania kolędowe w kościele:
Dzisiaj o godz. 10.00 – mieszkańców ul. Reja 24
Dzisiaj o godz. 12.00 – mieszkańców ul. Zielony Trójkąt
Za tydzień o godz. 10.00 – mieszkańców ul. Reja 30 i 32
Za tydzień o godz. 12.00 – mieszkańców ul. Reja 25, 26 i 28
3. Dyżur przedstawiciela naszego Caritasu w dużej sali domu parafialnego w środę w godz. 17.30 –
18.00.
4. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek od godz. 17.00 do godz. 18.00. W tym
czasie również okazja do spowiedzi.
5. Spotkanie parafialnej rady duszpasterskiej i ekonomicznej w czwartek o godz. 18.45 w domu
parafialnym.
6. Zbiórka Liturgicznej Służby Ołtarza w piątek o godz. 18.40 w kościele. Zapraszamy na tę zbiórkę
również nowych chłopców, chętnych do włączenia się w służbę ministrancką.
7. Spotkanie Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis” w piątek o godz. 18.40 w domu
parafialnym.
8. Zapraszamy młodzież, rodziców i katechetów na spotkanie synodalne „Areopag Młodych”, które
odbędzie się w sobotę, 29 stycznia w auli Jana Pawła II w Oliwie od godz. 11.00 do 15.00. Szczegóły
na stronie diecezji.
9. Randkę dla małżeństw organizujemy w domu parafialnym w przyszłą niedzielę o godz. 17.00.
Zachęcamy do zapisów w zakrystii lub u ks. Jana. Będzie zorganizowana również opieka dla dzieci na
czas trwania randki.
10. Rekolekcje o nazwie „Kurs Nowe Życie” organizujemy w naszej parafii w dn. 4-6 lutego.
Informacje u ks. Jana. Mocno zachęcamy do zapisów.
11. Prosimy o kontakt osobę, która rezerwowała Mszę Świętą wieczorną 11 lutego.
12. W święto Matki Bożej Gromnicznej, 2 lutego, będziemy obchodzić Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego. Z tej okazji, w przyszłą niedzielę w naszym kościele, będzie można wesprzeć

Siostry Betlejemitki z pobliskiego Grabowca kupując wyrabiane przez nie wojskowe świece.
13. Przy wyjściu z kościoła znajdziemy prasę, m.in. nowy numer „Małego Gościa”.
14. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę o
godz. 8.00.

