Ogłoszenia parafialne
Zesłanie Ducha Świętego
5 czerwca 2022
1. Nabożeństwa Czerwcowe dzisiaj i jutro o godz. 18.00, a od wtorku po wieczornej Mszy Świętej.
2. „Wieczór Chwały” dzisiaj w naszym kościele. Najpierw Msza Święta o godz. 18.30, a następnie
godzinna modlitwa w intencji uzdrowienia duszy i ciała.
3. Jutro II dzień Zielonych Świąt, czyli Święto NMP Matki Kościoła. Jest to święto naszej wspólnoty
parafialnej, nasz Odpust. Uroczystej Mszy Świętej o godz. 18.30 będzie przewodniczył i kazanie
wygłosi nasz wieloletni proboszcz ks. Piotr Szamocki.
4. Dyżur przedstawiciela naszego Caritasu w środę w godz. 17.30 – 18.00 w domu parafialnym.
5. Po 2 latach przerwy w końcu wyruszymy z procesją Bożego Ciała. Chcemy podzielić parafię na 4
części w odpowiedzialności za robienie ołtarzy:
I ołtarz (przy bloku Reja 24)
II ołtarz (na ul. Okrąg)

Parafianie z Reja 24, Reja 26
Parafianie z Chwaszczyńskiej, Twardej, Okrąg
oraz Marynarki Polskiej 151, 171, 173, 175
III ołtarz (przy bloku Reja 32)
Parafianie z Reja 28, Reja 30, Reja 32, Marynarki
Polskiej 134, 138 i 136A
IV ołtarz (przy bloku Marynarki Polskiej Parafianie z Marynarki Polskiej 140, 142, 138A
142)
oraz Zielony Trójkąt 4 i domki
Spotkanie organizacyjne, na które wszystkich zapraszamy, odbędzie się w środę o godz. 19.00 w
kościele.
6. Spotkanie młodzieży zapisanej na wakacyjny wyjazd do Medziugorje w środę o godz. 20.00 w
domu parafialnym.
7. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek w godz. 17.00 - 18.00. W tym czasie
również okazja do spowiedzi.
8. W czwartek przypada święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
9. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w piątek o godz. 19.00 w domu parafialnym.
10. W najbliższą sobotę parafia w Brzeźnie będzie obchodzić 100-lecie swojego istnienia. Już w
piątek o godz. 19.30 odbędzie się koncert na molo, a w sobotę o godz. 12.00 uroczysta Msza Święta,
a po niej świętowanie na placu przy kościele. Szczegóły na stronie parafii św. Antoniego w Brzeźnie.
11. Na stolikach przy wyjściu z kościoła można złożyć podpis przeciwko próbom złagodzenia prawa
aborcyjnego. Gorąco zachęcamy.
12. Wczoraj w Katedrze Oliwskiej odbyły się święcenia kapłańskie. Pamiętajmy w naszych
modlitwach o tych 5 nowych księżach.

13. W przyszłą niedzielę przedstawiciele parafialnych rad: duszpasterskiej i ekonomicznej będą
zbierać do puszek ofiary na dekoracje na Boże Ciało oraz pokrycie kosztów orkiestry.
14. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie I Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę o
godz. 8.00. Dyżur modlitwy różańcowej w kościele ma róża męska.
15. Przy wyjściu z kościoła jest wyłożona prasa. W „Gościu Niedzielnym” kolejna płyta z cyklu „Biblia
Audio”(tym razem Dzieje Apostolskie i 7 listów św. Pawła), nowy numer „Dobrych Nowin”(a w nich
m.in. o beatyfikowanej niedawno założycielce „Żywego Różańca”). Jest również nowy numer
biblijnego czasopisma „Galilea” w cenie 12 zł.

