Ogłoszenia parafialne
6. niedziela zwykła
13 lutego 2022
1. Zagościła w naszym kościele wystawa „Jestem Mamą, kocham Dziecko...od poczęcia” autorstwa
Anety Barcik, która wczoraj prowadziła warsztaty wokalne w naszej parafii. Zachęcamy do
zainteresowania się.
2. Przy obu wejściach zamontowaliśmy bezdotykowy dozownik wody święconej. Podkładamy prawą
dłoń i otrzymujemy kroplę wody do przeżegnania się. Serdeczne Bóg zapłać sponsorowi tego
urządzenia.
3. Kolejna katecheza o obrzędach Mszy Świętej, odbędzie się we wtorek o godz. 19.00, w kościele.
4. Adoracja Najświętszego Sakramentu, na którą zaprasza wspólnota Wieczernik, we wtorek po
konferencji, czyli ok. godz. 19.40 w kościele.
5. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek od godz. 17.00 do godz. 18.00. W tym
czasie również okazja do spowiedzi.
6. W czwartek, 17 lutego, minie dokładnie 10 lat od pierwszego spotkania wspólnoty młodzieżowej
„Ucho Igielne”, która istniała w naszej parafii. Dlatego serdecznie zapraszamy w czwartek na Mszę
Świętą, po niej na Adorację i Nieszpory, a młodzież na spotkanie w salce po zakończeniu modlitwy w
kościele.
7. Rekolekcje „Pod prąd” organizowane przez wspólnotę „Strumienie życia” odbędą się w dużej sali
domu parafialnego w dn. 26-27 lutego oraz 26-27 marca. Przeznaczone są dla szerokiej grupy
mężczyzn i kobiet, którzy potrzebują pomocy w związku ze swoją płciowością i relacjami. Szczegóły
na parafialnej stronie internetowej.
8. Od 2 tygodni prowadzimy prace budowlane w kościele - na klatce schodowej oraz w wieży. Kolejną
inwestycją najbliższych dni będzie montaż 9 drzwi ognioodpornych oraz oświetlenia awaryjnoewakuacyjnego w kościele.
9. Gdańskie Seminarium Duchowne w dniach 11-13 marca organizuje tzw. „Weekend w
Seminarium”, czyli dni skupienia dla młodzieży męskiej (szkoła średnia, studenci). Będzie to
możliwość spędzenia 2 dni zgodnie z planem dnia obowiązującym w seminarium. W programie
przewidziano również inne ciekawe propozycje. Szczegółowe informacje u ks. Jana.
10. Informujemy, że w archidiecezji gdańskiej rozpoczął działalność Ośrodek Pomocy Ofiarom
Nadużyć w Kościele, w którym poszkodowani będą mogli znaleźć odpowiednią pomoc. Zadaniem
ośrodka jest zapewnienie pokrzywdzonym wsparcia psychologicznego, terapeutycznego oraz
konsultacji z kompetentnymi osobami, m. in. z psychiatrą, psychologiem i prawnikiem. Ponadto,
osoby pokrzywdzone będą mogły liczyć na pomoc duchową. Siedziba ośrodka mieści się w Gdańsku,
przy ulicy Dolnej 4/1.
11. Za tydzień będziemy mieli tacę remontowo-inwestycyjną.
12. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie III Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę o

godz. 8.00. Dyżur różańcowy w tym tygodniu ma róża męska.
13. Przy wyjściu z kościoła jest wyłożona prasa katolicka oraz książka „Wszystko o Eucharystii” w
cenie 5 zł.

