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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA 27 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 03.10.2021 r.
1. W kalendarzu liturgicznym: w poniedziałek wspomnienie św. Franciszka z Asyżu,
we wtorek św. Faustyny Kowalskiej dziewicy, w czwartek Najświętszej Maryi Panny
Różańcowej.
2. Nabożeństwo różańcowe, w dni powszednie po Mszy Św. Dzieci zapraszam do
odmawiania różańca w środę.
3. W ubiegłą niedzielę odbyło się coroczne liczenie wiernych. W naszej Parafii
uczestniczyło we Mszy Św. 349 (202 kobiety i 147 mężczyzn), natomiast w 2019 r.
było 399 uczestniczących (223 kobiety i 176 mężczyzn), jak widać liczba ta
zmniejszyła się o 50 osób. Do Komunii Św. przystąpiły 133 osoby (89 kobiet i 44
mężczyzn) natomiast w 2019 r. przystąpiło 166 osób (99 kobiet i 67 mężczyzn), czyli
o 33 osoby mniej. Najliczniej uczęszczaną Mszą Św. jest Msza o godz. 10.30 w
której uczestniczyło 130 osób, na drugim miejscu Msza o godz. 12.00 – 94 osoby, na
trzecim 8.30 – 66 osób na czwartym Msza sobotnia – 59 osób.
4. Panom Franciszkowi Skrzypkowskiemu i Marcinowi Slas dziękuję za naprawę
ogrodzenia cmentarza uszkodzonego przez dziki i drzewo przewrócone przez
ostatnią wichurę. Panu Mirosławowi Szulc dziękuję za naprawę ogrodzenia przed
wejściem do kaplicy. Serdeczne Bóg zapłać za troskę i poświęcony czas.
5. W przyszłą niedzielę zbiórka ofiar na tacę będzie przeznaczona na budowę.
6. Studentów, młodzież pracującą i nauczycieli akademickich zapraszamy na Mszę
św. inaugurującą rok akademicki do kościoła Najśw. Serca Jezusa w GdańskuWrzeszczu ("na Czarnej"). Msza św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Tadeusza
Wojdy zostanie odprawiona we wtorek, 5 października o godz. 19.00.
7. Intencje mszalne: w poniedziałek za + Klarę i zmarłych z rodziny Lademan, w
środę o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Andrzeja w dniu urodzin, w czwartek o
powołania kapłańskie i zakonne z naszej Parafii, w sobotę za + Jalinę Byczkowską i
Danutę Łukowską, w niedzielę o 10.30 za + Gabrielę Stojańską, o 12.00 za + Halinę
w 1 rocznicę śmierci.
8. Na stoliku z prasą nowy „Gość Niedzielny”, a w nim polecamy szczególnie tekst
prostujący nieprawdziwe informacje o autorze obrazu Jezusa Miłosiernego–
Eugeniuszu Kazimirowskim oraz rozmowę o niemieckiej drodze synodalnej.
9. Myśl tygodnia: Cykutą karmion, czy miodem i mlekiem? – Bądź niemowlęciem,
mężczyzną, kobietą – Ale przede wszystkim bądź Bożym Człowiekiem. Autor:
Cyprian Kamil Norwid.

