Ogłoszenia parafialne
VIII Niedziela Zwykła w ciągu roku
26 lutego 2022
Jako Wspólnota Parafialna, wraz z całym Kościołem w naszej Ojczyźnie, wyrażamy
solidarność ze wszystkimi Ukraińcami, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie,
zapewniając ich o naszej bliskości, modlitwie oraz gotowości do pomocy. Czynimy to
modlitewnie podczas Mszy św. i kontynuujemy naszą Nowennę do św. Andrzeja Boboli
w intencji pokoju. Ofiary zbierane dzisiaj do puszek przy wyjściu z kościoła oraz ofiary
z tacy w środę popielcową przeznaczone będą na rzecz wszystkich, którzy
doświadczają działań wojennych. Ponadto do siedziby Caritas, przy ul. Fromborskiej w
Gdańsku Przymorzu można całodobowo dostarczać żywność długoterminową, środki
czystości oraz środki higieny osobistej. Dzielmy się dobrem i naszą wrażliwością.
Dziś rozpoczyna się w Polsce 55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Tegoroczny czas
modlitwy i refleksji przebiegał będzie pod hasłem: „Posłani-Trzeźwi-Wolni”. Zachęcamy do
modlitwy i podjęcia abstynencji na czas wielkiego postu w intencji tych, którzy borykają się
nałogiem alkoholizmu.
W tym tygodniu przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty czas Wielkiego
Postu. Msze Święte tego dnia w naszym kościele odprawimy o godz. 9.00, 17.00,
18.00. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie
głowy popiołem. W środę obowiązuje post ścisły, który polega na wstrzemięźliwości od
pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą
zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18, a rozpoczęciem
60 roku życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki
akt pokutny, na miarę swoich możliwości. Przypominamy, że wszystkich od 14 roku życia
obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątki o
godz. 17.30 oraz na Gorzkie Żale w Niedzielę o godz. 17.30.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W piątek po
wieczornej Mszy św. do godz. 19.30 adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z
modlitwą uwielbienia i śpiewem. W tym czasie będzie możliwość skorzystania z sakramentu
pokuty i pojednania. W sobotę po porannej Mszy św. odmówimy różaniec.
Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na potrzeby parafialne. Na tacę inwestycyjną
zebraliśmy w lutym 4 tys. 120 zł. W okresie zimowym większość tych środków przeznaczamy
na bieżące rachunki związane z opłatami za gaz.
Przy wyjściu z kościoła dostępna jest prasa katolicka: Niedziela i Gość Niedzielny.
Na koniec pomódlmy się w intencji pokoju na Ukrainie.

