Ogłoszenia parafialne
XVI Niedziela Zwykła w ciągu roku
17 lipca 2021
Pozdrawiamy i witamy gości, którzy przebywają na terenie naszej parafii. Miło brzmią
słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Pójdźcie wy sami (…) i wypocznijcie nieco”. Jezus
doskonale wiedział, że aby podejmować wyzwania związane z powołaniem, potrzebujemy czasu
na odpoczynek. Uczyńmy wszystko, by nie zagubić duchowego wymiaru swojego życia. Niech
Bóg nam błogosławi w czasie naszego wypoczynku, a my zadbajmy o odpowiednie miejsce i
czas dla Niego w swoim życiu.
Jutro o godz. 19.00, w ramach letnich wieczorów muzycznych w naszym kościele - koncert
pamięci męczeństwa kresowian. Wystąpią: Donata Zuliani – mezzosopran i Anna Mikolon –
fortepian. Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.
Za tydzień, 25 lipca przypada dzień św. Krzysztofa męczennika z połowy III wieku,
patrona kierowców i podróżujących. Warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych podróży,
prosić go o opiekę, aby szczęśliwie wrócić do domu. Z racji wspomnienia tego Świętego
pobłogosławimy nasze pojazdy mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich
wykorzystywanie. Niech modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. Módlmy się
często, aby nie zabrakło nam rozsądku i wyobraźni na drodze. Błogosławieństwo kierowców,
samochodów i innych pojazdów po wieczornej Mszy św. o godz. 19.00.
Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka: Niedziela i Gość Niedzielny.
Po Mszy św. o godz. 10.30 i 12.00 zapraszamy do naszej parafialnej kawiarenki.
Dziękujemy za wszystkie ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Za tydzień zbiórka
do puszek na fundusz MIVA Polska, który finansuje zakup środków transportu dla
misjonarzy. Wyrazy wdzięczności kierujemy również do osób, które pomagają nam w
różnych pracach.
W minionym tygodniu odszedł do wieczności: śp. ks. prof. Jerzy Kownacki –
wykładowca Gdańskiego Seminarium Duchownego i wieloletni ceremoniarz
biskupi. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, o godz. 9.00 w Archikatedrze
Oliwskiej w Gdańsku. Pomódlmy się za zmarłego kapłana, a także z naszych rodzin i
zmarłych dobrodziejów tej parafii: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

