Ogłoszenia parafialne
II niedziela zwykła
15 stycznia 2022
Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan
We wtorek, 18 stycznia, rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod
hasłem. Zachęcamy do uczestnictwa w tym tygodniu we Mszy św. i wspólnej modlitwy w tej tak
ważnej intencji.
Wotywa do Ducha Świętego
W poniedziałek o godz. 18.oo, zapraszamy na wotywną Mszę św. do Ducha Świętego.
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w czwartek po wieczornej Mszy św. do godz.
20.oo; w tym czasie także okazja do spowiedzi św. Adoracja będzie również w piątek, od godz. 17.oo
do 18.oo.
Dzień papieski
W sobotę, 22 stycznia, przypada dzień szczególnej modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka
oraz modlitwy dziękczynnej za pontyfikat i kanonizację Jana Pawła II. O godz. 17.oo, rozpocznie się
adoracja Najświętszego Sakramentu, która potrwa do godz. 18.oo. Po Mszy św. z nieszporami o
godz. 18.oo, wznowimy adorację do godz. 20.oo.
Nasze ofiary
Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary na budowę organów. Zebraliśmy 20.850 zł. ( 14.350
zł. na kolektę i 6.500 zł. od indywidualnych ofiarodawców w kopertach i wpłat na konto parafii ).
Dzisiaj przed kościołem na rzecz najbiedniejszych kwestuje Zespół Charytatywny, a za tydzień
będziemy mogli wspomóc nasze Seminarium Duchowne w Oliwie.
Koncert organowy
Już dziś podajemy do wiadomości, że w niedzielę za dwa tygodnie ( 30 stycznia ), podczas
wszystkich przedpołudniowych Mszy św. na organach będzie grał Pan Marcin Mackiewicz, a po Mszy
św. o godz. 13.3o odbędzie się koncert organowy ukazujący brzmienie i możliwości naszych
organów.
Ankieta
W celu zasięgnięcia opinii i poprawy jakości funkcjonowania naszej parafii, Wspólnota „Czas dla
Rodzin” i nasza Parafia, w ramach „Synodu dla synodalności”, zachęcają do wzięcia udziału w
ankiecie. Możemy ją wypełnić elektronicznie wchodząc na stronę internetową naszej parafii lub
stronę „Czasu dla Rodzin”. Ankieta jest dostępna także w wersji papierowej i tę wyłożyliśmy na
stoliku przy wyjściu z kościoła. Bardzo prosimy o wzięcie udziału w tym ankietowym, anonimowym
badaniu; mamy na to czas do przyszłej niedzieli włącznie.

Za tydzień, podzielą się z nami świadectwem wiary, doświadczeniem znalezienia sensu życia oraz
walki i wyjścia z uzależnień młodzi ludzie ze wspólnoty Cenacolo.

Przypominamy, że w piątek, 21 stycznia, w liturgiczne wspomnienie św. Agnieszki, przypada Dzień
Babci. Następnego dnia, w sobotę, przypada Dzień Dziadka. Pamiętajmy w modlitwach o żywych jak
i zmarłych naszych przodkach.

