Ogłoszenia parafialne
XXXII Niedziela Zwykła w ciągu roku
7 listopada 2020
Od 8 listopada obowiązują nowe limity wiernych w kościołach. W naszej świątyni nie
powinno być więcej niż 22 osoby. W związku z powyższym w specjalnym komunikacie
biskup Jacek Jezierski – administrator apostolski – udzielił wszystkim katolikom
archidiecezji gdańskiej oraz przebywającym na jej terenie dyspensy od obowiązku
uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Dyspensy udzielił w jedności z biskupami
innych diecezji w Polsce. Jest ona ważna aż do odwołania. Zachęca również do wspólnej
modlitwy w domu, a także do korzystania z transmisji Mszy świętej (przypominamy o
możliwości skorzystania z transmisji z naszego kościoła, która dostępna jest na
parafialnej stronie internetowej). Biskup również zwraca się z prośbą, o ile to możliwe, by
w tym okresie materialnie wesprzeć własną parafię i dzieła Kościoła.
W tym roku przez cały listopad możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust
zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Odpust zupełny
możemy uzyskać raz dziennie. Zwykłe warunki uzyskania odpustu zupełnego to: stan łaski
uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św.,
odmówienie “Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego i
modlitewne odwiedzenie cmentarza.
Msza św. z modlitwą o dobrą żonę i dobrego męża, którą celebrujemy w każdą drugą
niedziela miesiąca o godz. 16.00, z racji pandemii zostaje zawieszona do odwołania.
Dzisiaj solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. Są
na świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest krwawo prześladowane. Wielu
wyznawców Chrystusa płaci za wiarę najwyższą cenę – oddaje swoje życie. Ofiarujmy im dar
naszej modlitwy.
W środę, 11 listopada będziemy świętować Święto Niepodległości. Pamiętajmy o tych,
którzy oddawali życie w obronie Ojczyzny. Niech w tych dniach nie zabraknie modlitwy w ich
intencji. Msze Święte w naszym kościele o godz. 9.00 i 18.00. Podczas nowenny o godz. 17.30
w ręce Pani naszych losów złożymy osobiste sprawy, ale także te związane z naszą Ojczyzną.
Kartki z intencjami na nowennę można składać w zakrystii.
Zachęcamy do nawiedzania naszej kaplicy, w której trwa adoracja Najświętszego
Sakramentu. W Niedziele w godz. 13.00 – 17.00, w dzień po powszedni 9.30 – 17.00.
Intencje mszalne na rok 2021 można zamawiać w zakrystii lub biurze parafialnym.
Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka: Niedziela i Gość Niedzielny.
Bardzo dziękujemy za wszystkie ofiary składane na potrzeby naszego kościoła i za ofiary
przekazane na parafialne konto. Wyrażamy wdzięczność za modlitwę oraz za wszelkie oznaki
życzliwości i troski.
W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka: śp. Sabina Rożniakowska l.
92 z ul. Haffnera. Na koniec pomódlmy się za zmarłych parafian i wszystkich naszych
bliskich: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

