
OGŁOSZENIA  NA  I  WIELKIEGO POSTU  17.02.2018 R  
W tym tygodniu w liturgii wspominamy
CZWARTEK   Katedry Świętego Piotra Apostoła (święto)
PIATEK Św. Polikarpa (bp m)); bł. Wincentego Frelichowskiego (pr m)
W każdą niedziele Wielkiego Postu odprawiamy nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, o godzinie 
17,00 w dolnej świątyni   
W piątki Wielkiego Postu odprawiamy Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Dla dzieci o godz. 17,00 dla dorosłych o 
godzinie 18,00 Po drodze krzyżowej Msza św. Na prośbę parafian wznawiamy odprawianie nabożeństwa Drogi 
Krzyżowej w piątek o 19,30 
Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w przyszłą nie  d  ziele dla dzieci i dorosłych. Zgodnie z
zasadą: Dzieci i młodzież tak szkoły  podstawowej i gimnazjum jak i szkoły średniej uczestniczą w rekolekcjach  
w parafii na terenie której jest ich szkoła. 
Nauki będą dla dzieci w poniedziałek wtorek i środę 
Klasy……VI – VII…….od godziny     8,30 <>   9,30
Klasy…. „0” + I – III…od  godziny    10,00 <> 11,00
Klasy……IV – V …….. od godziny      12,00 <> 13,00
Dorośli: poniedziałek  ,   wtorek  ,   środa godzina 9,00  18,00 i 20,00 – bez mszy św. spowiedź pół go-

dziny przed naukami. W środę wszystkie nauki z mszą sw. i wspólną Komunią sw.  Proszę zachęcić do-
mowników i sąsiadów do wzięcia udziału w Rekolekcjach Wielkopostnych
Rekolekcje tak dla dzieci, jaki i dorosłych wygłosi ks. Andrzej Nowak pracujący obecnie w parafii św. 
Brata Alberta w Gdańsku Kokoszkach. Za udział pełny w Rekolekcjach Wielkopostnych. Można uzy-
skać odpust zupełny dla siebie, pod zwykłymi warunkami. 

  Szukamy osób, które chciałyby dołączyć do początkującego zespołu muzycznego. Zgłoszenia w za-
krystii lub bezpośrednio do zespołu lub ks. Andrzeja lub pana organisty
  W przyszłym roku w drugiej połowie stycznia obędą się w Panamie kolejne Światowe Dni Mło-
dzieży. Orientacyjny koszt dwutygodniowego wyjazdu to 8 tys. zł. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to 
należy już teraz się zapisywać. Światowy dzień modlitw w intencji tego wydarzenia to 22. dnia każ-
dego miesiąca. W związku z tym zapraszamy na spotkanie modlitewno-informacyjne w czwartek po 
wieczornej Mszy św. w kaplicy.
  Kilka ogłoszeń dotyczących sakramentu bierzmowania:
  Spotkanie dla rodziców kandydatów do bierzmowania  odbędzie się 4 marca po Mszy o godz. 9:30.
  Bierzmowanie odbędzie się 30 maja.
      Rozpoczynamy nabór kandydatów do bierzmowania, które odbędzie się w przyszłym roku. 
Do uczestnictwa zobowiązani są wierzący uczniowie klas siódmych oraz drugich klas gimnazjalnych 
Pierwsze spotkanie w czwartek 1 marca na Mszy św. o godz. 18:00.
Rekolekcje dla mężczyzn 
Zapraszamy wszystkich mężczyzn na Diecezjalne Rekolekcje Mężczyzn "Od Szawła do Pawła", organizowane 
przez Bractwo św. Pawła, męską formację katolicką archidiecezji gdańskiej. Rekolekcje odbędą się w parafii 
pw. bł. Doroty z Mątów ul. Kartuska 349 w Gdańsku 22-24.02.18 (czwartek-sobota w przyszłym tygodniu).
W ramach rekolekcji zanurzymy się w postać św. Pawła i jego drogi nawrócenia. Usłyszymy świadectwa męż-
czyzn dla mężczyzn. Będziemy mówić o ojcostwie, małżeństwie i braterstwie.
Czwartek 22.02.2018
18.00 – Msza św. w intencji mężczyzn
19.00 – Konferencja: Faryzeusz
19.45 – Świadectwa 
Piątek 23.02 2018
18.00 – Msza św. w intencji mężczyzn
19.00 – Konferencja: Upadek
19.45 –  Droga Krzyżowa
Sobota 24.02 2018
18.00 – Msza św. w intencji mężczyzn z konferencją: Wieniec zwycięstwa  Po Mszy św. Agapa

    

http://kosciol.wiara.pl/?grupa=6&art=1230643865&dzi=1036441146
http://kosciol.wiara.pl/?grupa=6&cr=0&kolej=0&art=1228732316&dzi=1036441146


 Wspólnota żywego i Nieustającego Różańca  przy naszej parafii zaprasza na pielgrzymkę do Kalisza do
Narodowego Sanktuarium św. Józefa, na Triduum Różańcowe  w dniach 16-17-18 marca b.r. , Informacje i
kontakt  podane na plakacie 
Są wolne intencje mszalne. Z  apraszamy do zamawiania intencji.
    W każdą środę zapraszamy na Nowennę do M.B. Nieustającej Pomocy o godz. 17,45 
    Różaniec odmawiamy codziennie od 17,15 
    Koronka do Miłosierdzia w piątek o godz.15,00.
W miniona niedziele przeżywaliśmy Diecezjalny Dzień Chorego, transmitowany przez Telewizję 
Polonia. 
Dziękujemy wszystkim parafianom i gościom za wkład w przygotowanie tej uroczystości, która 
przy okazji była promocją naszej Parafii na całym świecie.
Przede wszystkim, dziękujemy Arcybiskupowi Metropolicie Sławojowi Głódziowi za 
odprawienie mszy sw. i szafowanie sakramentu chorych, oraz  wybranie naszej parafii do tej 
uroczystości. Niewątpliwie uznano, że nasza parafia  jako wspólnota wiernych jest w stanie 
oprawić tę uroczystość a świątynia:  jej  walory architektoniczne  bez barier, ogrzewanie, bliskość
parkingów  duża ilość miejsc siedzących i zaplecze, spełni oczekiwania organizacyjne.
Ponadto gościliśmy Pana Wojewodę Dariusza Drelicha, czterech rajców miejskich  i 
przedstawicieli Dyrekcji Okręgowej Narodowego Funduszu Zdrowia, Lekarza Wojewódzkiego i 
przedstawicieli Archidiecezjalnego Caritas,  kapelanów szpitali, kapłanów naszego dekanatu, oraz
wielu, wielu innych.   
Dziękuję ekipie TV Polonia i jej 20 osobowej ekipie technicznej z Gdańska. W sposób szczególny
chórowi parafialnemu, zespołowi młodzieżowemu „Fortis” i scholii dziecięcej „Tęcza” 
dyrygentom i muzykom.
Dziękujemy, Siostrom Urszulankom za wystrój świątyni, wszystkim spełniającym czynności 
liturgiczne czytającym Słowo Boże, modlitwę wiernych, niosącym dary ofiarne, ministrantom, 
służbie Semper Fidelis i Bractwu św. Pawła, panom kościelnym i szafarzom, dzieciom 
rozdającym malowane kwiaty z panią dyrektor Przedszkola „Dobry Port” i państwu Milochom, 
którzy je przygotowali. W sposób szczególny pracownicom parafialnej kuchni, która żywiła około
60 osób. Parafianom, którzy liczebnie dopisali wypełniając szczelnie świątynię, pocztom 
sztandarowym. Jednym słowem wszystkim. Bóg zapłać. 
     Dziś przed świątynia kwesta na Gdańskie Seminarium Duchowne dzięki któremu 
otrzymujemy corocznie nowych kapłanów dla kultu Bożego oraz uświęcenia wiernych naszej 
Gdańskiej Diecezji.
   Wszystkim obecnym na mszy św.  parafianom, sympatykom i gościom, dziękujemy za 
wspólną modlitwę i złożone ofiary, a obchodzącym w tym tygodniu swoje urodziny, imieniny 
czy inne osobiste rocznice składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowia i Bożego 
błogosławieństwa na każdy dzień.      


