
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA II NIEDZIELĘ ADWENTU 08.12.2019 

1. W tym tygodniu patronują nam: 

• W piątek – św. Łucja, dziewica i męczennica, która oddała życie w obronie wiary ok. 304 roku w Syrakuzach 
na Sycylii; patronka ociemniałych, 

• W sobotę – św. Jan od Krzyża, prezbiter, karmelita, żyjący w latach 1542-1591, jeden z największych 
mistyków i teologów duchowości. 

2. Msza św. roratnia, codziennie w dni powszednie o godz. 6.30. Dla dzieci i młodzieży roraty są szczególnie 
dedykowane w: poniedziałki, środy i piątki. Kto nie może przyjść na poranne roraty zachęcamy do 
uczestnictwa w wieczornej mszy św. 

3. W II Niedzielę Adwentu, czyli 8 grudnia br. z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski jest obchodzony w 
Kościele w Polsce i na placówkach polonijnych już po raz dwudziesty „Dzień modlitwy i pomocy materialnej 
Kościołowi na Wschodzie”. Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w 
krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej, czyli w takich krajach, jak: Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, 
Ukraina, Rosja, Mołdawia, Armenia, Gruzja, Kazachstan, Tadżykistan, Kirgizja i Uzbekistan. Ofiary na ten cel 
będziemy zbierać w ramach kwesty na misje w 4. niedzielę miesiąca. 

4. W naszej parafii opłatki roznoszą kwestarze i członkowie ze wspólnot, którym dziękujemy za pomoc w tej 
ważnej misji. Opłatek to szczególna tradycja narodowa, sięgająca czasów utraty niepodległości. Umacnia ona 
więź z bliskimi, przywołuje pamięć o nieobecnych w domu rodzinnym. Jest szczególnym znakiem jedności z 
wspólnotą parafialną i wyraża pragnienie podtrzymywania wspólnoty wiary. Opłatek roznoszą parafialni 
kwestarze. Ofiary zwyczajowo składane przy tej okazji przeznaczone są na utrzymanie świątyni. 

5. Zapraszamy na 10-dniową pielgrzymkę do Medjugorie i Chorwacji w dniach od 29 czerwca do 8 lipca 2020 r. 
Wyjazd kierowany jest głównie do dzieci, młodzieży i rodzin z dziećmi. Noclegi w Medjugorie wraz tranzytem 
przez Czechy. Program dostosowany jest do możliwości i potrzeb dzieci oraz młodzieży. Nad dziećmi, które 
będą jechały same zapewniona będzie opieka. Więcej szczegółów na plakatach. Zapisy u s. Małgorzaty 
Miliszewskiej. 

6. Dzieci z ERM-u rozprowadzają sianko na stół wigilijny. Uzyskane ofiary przeznaczone będą na potrzeby 
dzieci. 

7. Zebranie rodziców dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się we wtorek 10 grudnia o godz.19.00 w sali św. 
Jana Pawła II. Obecność obowiązkowa. 

8. Przy wyjściu ze świątyni można zaopatrzyć się w świece wigilijne. Zebrane fundusze przeznaczone są na 
Caritas, który prowadzi „Wigilijne dzieło Pomocy Dzieciom”. 

9. Informujemy, że już 11 i 12 grudnia br. odbędzie się I Kongres 108 Błogosławionych Męczenników II wojny 
światowej. W Roku Błogosławionych Męczenników Archidiecezji Gdańskiej, zapraszamy serdecznie na 
uroczystość poświęcenia pomnika bł. ks. Franciszka Rogaczewskiego, która odbędzie się w środę, 11 grudnia 
br., i rozpocznie się Mszą Świętą sprawowaną o godz. 8.00 w gdańskim kościele pw. Chrystusa Króla. 
Eucharystii przewodniczyć będzie Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański. 

Pomnik upamiętni bł. ks. Franciszka Rogaczewskiego (1892-1940) – wiernego duszpasterza Polaków w 
Wolnym Mieście Gdańsku, budowniczego kościoła pw. Chrystusa Króla, więźnia KL Stutthof i męczennika 
Kościoła Katolickiego. Szczegóły na plakatach. 

10. Plan wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu:  
• poniedziałek – ul. Dragana 20, 21 
• wtorek – Dragana 23 i Witosa 9  
• środa – Witosa 5 i 7  
• czwartek – Witosa 11, 13, 15  
• piątek – Witosa 19, 21, 23  
• sobota – Witosa 23 i Ptasia 39.  
Plan kolędy jest wywieszony na drzwiach świątyni i zamieszczony poniżej. Od poniedziałku do piątku kolędę 
rozpoczynamy o 16.30, a w sobotę o 15.30. 


