
OGŁOSZENIA NA II NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 19.01.2020 

1. Przeżywamy rok duszpasterski poświęcony Eucharystii pod hasłem „Eucharystia daje życie”. 
Fragment encykliki JPII o Eucharystii „Ecclesia de Eucharistia vivit”: 

6. Pragnę to eucharystyczne «zdumienie» rozbudzić, pisząc tę Encyklikę jako kontynuację dziedzictwa 
jubileuszowego, które chciałem przekazać Kościołowi. Kontemplacja oblicza Chrystusa — kontemplacja wraz 
z Maryją — jest «programem», który zaproponowałem Kościołowi u początku trzeciego tysiąclecia, zachęcając 
go, by z entuzjazmem nowej ewangelizacji wypłynął na głębię na morzu dziejów. Kontemplowanie Chrystusa 
zakłada umiejętność rozpoznawania Go, gdziekolwiek się objawia, obecny na różne sposoby, ale przede 
wszystkim w żywym sakramencie Jego Ciała i Jego Krwi. Kościół żyje dzięki Chrystusowi eucharystycznemu, 
Nim się karmi, z Niego czerpie światło. Eucharystia jest tajemnicą wiary i jednocześnie «tajemnicą światła». Za 
każdym razem, gdy Kościół sprawuje Eucharystię, wierni mogą w pewien sposób ponownie przeżywać 
doświadczenie dwóch uczniów z Emaus: «Otworzyły się im oczy i poznali Go» (Łk 24,31)”. 

2. W Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan z hasłem: „Życzliwymi bądźmy”(Dz 
28,2). Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak 
jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie. 

3. W tym tygodniu patronują nam: 
• We wtorek – św. Agnieszka (291-304), dziewica, męczennica, patronuje zaręczonym i ofiarom gwałtu. Jest 
to zarazem Dzień Babci, a w środę Dzień Dziadka. Otoczmy seniorów modlitwą i serdecznością, zmarłym 
wypraszajmy łaskę nieba. 
• W piątek – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup Genewy w Szwajcarii, gorliwy misjonarz zabiegający o 
nawrócenie protestantów, ogłoszony Doktorem Kościoła i patronem dziennikarzy, 
• W sobotę – św. Paweł Apostoł (I w.), nawrócony prześladowca chrześcijan, gorliwy głosiciel Ewangelii wśród 
pogan. 

3. Zapraszamy na dwa kursy ewangelizacyjne, które poprowadzi w najbliższym czasie Gdańska Szkoła Nowej 
Ewangelizacji z ks. Andrzejem z naszej parafii: 

1. „Akwila i Pryscylla” – skierowany do małżonków „Weekendowy Walentynkowy Kurs Miłości Małżeńskiej”, 
mający na celu pogłębienie osobistej relacji z Jezusem, ale także między sobą. To czas rozbudzenia na nowo 
darów wynikających z sakramentu małżeństwa oraz uczenia się komunikacji małżonków ze sobą. Kurs 
odbędzie się w dniach 6-8 lutego, w domu rekolekcyjnym w Straszynie. 

2. „Kurs Nowe Życie” – skierowany do osób pełnoletnich, mający na celu rozbudzenie wiary oraz 
doświadczenie żywej i pięknej relacji z Jezusem, który chce mnie na co dzień obdarzać swoją miłością. Kurs 
odbędzie się w dniach 14-16 lutego, w parafii św. Ignacego w Gdańsku Oruni. Szczegółowe informacje na 
stronie parafialnej i na plakatach. 

4. Zapraszamy wszystkich członków Nieustającego Różańca oraz wszystkich sympatyków modlitwy 
różańcowej na spotkanie opłatkowe w dniu 25 stycznia (sobota). Spotkanie poprzedzi msza św. o godz. 10.00, 
a następnie odbędzie się spotkanie z założycielką Nieustającego Różańca p. Urszulą Strynowicz.  

5. Są jeszcze wolne miejsca w Parafialnym Przedszkolu „Dobry Port”. Przyjmujemy dzieci do wszystkich grup 
wiekowych. Klubik/żłobek „Dobry Port” przyjmuje dzieci w wieku od jednego roku do 3 lat. Można ciągle 
zapisywać dzieci. Biuro czynne codziennie od 8.00 do 16.00.  

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

7. Dziś kwesta przed świątynią na Gdańskie Seminarium Duchowne dzięki któremu otrzymujemy corocznie 
nowych kapłanów dla szafowania sakramentów i uświęcenia ludu Bożego. Obecnie z naszej parafii 
przygotowuje się do kapłaństwa 4 młodzieńców. Dwóch w seminarium diecezjalnym, a nadto Jeden u Oblatów 
drugi u Karmelitów. 

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. 

9. Wizyta duszpasterska odbywa się według planu zamieszczonego poniżej, w zakładce „Aktualności” na 
naszej stronie parafialnej lub w ogłoszeniach wywieszonych na drzwiach świątyni.  

 


