
OGŁOSZENIA NA XXVIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 13.10.2019 r. 

1. W tym tygodniu patronują nam: 

• we wtorek – św. Teresa od Jezusa – hiszpańska mistyczka i odnowicielka zakonów karmelitańskich 

• w środę – św. Jadwiga Śląska – niemiecka księżniczka, żona polskiego księcia Henryka Brodatego 

• we czwartek – św. Ignacy Antiocheński – uczeń i następca św. Piotra jako biskup Antiochii, męczennik 

• w piątek – św. Łukasz Ewangelista – uczeń św. Pawła, autor Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich 

• w sobotę – bł. ks. Jerzy Popiełuszko – kapłan, męczennik naszych czasów. Dzień pamięci duchownych 
niezłomnych. 

2. Obchodzimy 19. Dzień Papieski z hasłem „Wstańcie, chodźmy”. Rozważajmy na nowo nauczanie św. 
Jana Pawła II. Zachęcamy, abyśmy nadal budowali żywy pomnik papieża Polaka w sercach młodych, 
zdolnych, ale naszych ubogich rodaków, których edukację możemy wspierać za pośrednictwem Fundacji 
Dzieło Nowego Tysiąclecia. Przed świątynią zbieramy na ten cel ofiary. Dziękujemy za wieloletnią posługę 
św. papieża Polaka, a jednocześnie prosimy o jego wstawiennictwo, abyśmy wytrwali na wytyczonej przez 
niego drodze i pamiętali o Jego słowach, że „Nasze dziedzictwo, to Polska”. 

3. W przyszłą niedzielę na wszystkich mszach św. kazania o świętości życia wygłosi do nas ks. Ryszard 
Halwa. Od 1989 r. jest on fundatorem Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia. Organizował liczne sympozja 
naukowe i kongresy na temat aborcji. W 1993 r. założył i został redaktorem naczelnym miesięcznika „Moja 
Rodzina”, w którym zamieszcza swoje publikuje. Jest także publicystą tygodnika „Niedziela”. Współtworzył 
również i stanął na czele redakcji portalu internetowego prawy.pl. 

3. W miesiącu październiku po mszy sw. wieczornej o godz. 18,00 nabożeństwo różańcowe. 

4. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i święto zmarłych. Pamiętajmy o tych, którzy odeszli 
składając wypominki. Kartki na wypominki będą wyłożone od przyszłej niedzieli. 

5. Informujemy, że już przyjmujemy intencje na msze św. na rok 2020. 

6. Zapraszamy na jednodniową pielgrzymkę do Pniew do Sanktuarium św. Urszuli w sobotę 19 
października. Szczegółowe informacje na plakacie. Zapisy u sióstr oraz w księgarni parafialnej. Zostało 
ostatnich 5 miejsc. Koszt z obiadem u sióstr 100 zł. 

7. Ogłaszamy nabór na kursy komputerowe dla seniorów. Zapisy w zakrystii. 

8. Pielgrzymkę do Ziemi Świętej organizuje Wspólnota Krwi Chrystusa. Termin 18-25.04.2020 r, koszt 3600 
zł + 50 USD; zaliczka 500 zł. Informacje dotyczące programu, kontaktu i zapisu na plakacie na drzwiach 
kościoła. 

9. Parafialne Przedszkole „Dobry Port” przyjmuje dzieci do wszystkich grup wiekowych. Klubik/żłobek 
„Dobry Port” przyjmuje dzieci od jednego roku do 3 lat. 

10. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej i społecznej, m.in. „Gościa Niedzielnego”. 

11. Zapraszamy na warsztaty muzyczne przygotowujące nas do występu chóru Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego, ku czci patrona jednej z ulic na naszym osiedlu – Henryka Huberta Jabłońskiego. Warsztaty w 
najbliższą sobotę i za tydzień po mszy św. i różańcu czyli ok. 19.15. 

12. Zakończyliśmy proces projektowania dla celów termomodernizacji obiektów parafialnych. Prosimy 
parafian o ofiarność na ten cel na każdej mszy św., a szczególnie w drugie niedziele miesiąca. Można tez 
dokonać wpłaty na konto parafialne. Bóg zapłać za ofiarność. 

13. Boże błogosławieństwo niech nam pomoże podążać za Jezusem z krzyżem codzienności. Zdaniem św. 
Ambrożego z Mediolanu nie ma obowiązku większego nad obowiązek wdzięczności, a nauka dana przez 
Jezusa w Ewangelii niech pomoże podejmować ewangeliczne decyzje. Matka Boża niech wspiera 
solenizantów i jubilatów. 


