Niedziela Chrztu Pańskiego
13.01.2019

Choć zdajemy sobie sprawę, że chrzest Jezusa był zupełnie inny niż nasz, dzisiejsze święto
jest okazją, byśmy powrócili także do tajemnicy naszego chrztu, do chwili, gdy również do nas Bóg
powiedział: Jesteś moim synem umiłowanym, jesteś moją córką umiłowaną. Zanurzeni w śmierci i
zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, zostaliśmy prawdziwie obdarowani życiem Bożym. Czy ono
wciąż się w nas rozwija? Czy dialog Boga ze mną jest kontynuowany?
W dzisiejszą niedzielę naszą wdzięczną modlitwą otoczmy wszystkich dobroczyńców naszej
Parafii.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj, podobnie jak w ubiegłym roku, po Mszy św. o godz. 10.30 wyruszają kolędnicy misyjni,

aby zbierać datki dla dzieci w Afryce: w Rwandzie i w Burundii. Prosimy o przebranie się dzieci
w stroje np. pastuszków, aniołków, króli itp. Kolędnicy będą kolędować pod opieką Sióstr ulicami:
Spacerowa, Tczewska, Kartuzka, Głogowska. Zachęcamy do otwarcia swoich serc na potrzeby
ubogich w krajach misyjnych. Rodziców prosimy o zabranie dzieci o godz. 15.00 sprzed
Kościoła, gdzie będzie zakończenie kolędowania.
2. Plan Kolędy na najbliższy tydzień: w poniedziałek 14 stycznia od godz. 15.30 ul. Szczytowa
(od nr początkowych) – 1 ksiądz, ul. Makowa (od nr początkowych) – 2 ksiądz; we wtorek 15
stycznia od godz. 15.30 – ul. Maciaszka (od nr początkowych strona nieparzysta do ul.
Wiśniowej) – 1 ksiądz, ul. Maciaszka (od nr początkowych strona parzysta do ul. Wiśniowej) – 2
ksiądz; w środę 16 stycznia od godz. 15.30 – ul. Nakielska (strona nieparzysta od ul. Pijarów)
– 1 ksiądz – 1 ksiądz, Nakielska (strona nieparzysta od ul. Wierzbowej) – 2 ksiądz; w czwartek
17 stycznia od godz. 15.30 ul. Spacerowa 1 i 3, ul. Plażowa (od nr końcowych), ul. Nakielska nr
88 i 90, następnie ul. Wiosenna (od nr początkowych) – 1 ksiądz; w piątek 18 stycznia od
godz. 15.30 ul. Nakielska (strona parzysta od ul. Wiosennej) – 1 ksiądz, ul. Nakielska (strona
parzysta od ul. Żywieckiej) – 2 ksiądz; w sobotę 19 stycznia od godz. 13.30 ul. Przedwiośnie
(od nr początkowych), następnie i ul. Letnia (od nr końcowych) – 1 ksiądz, ul. Jesienna (od nr
końcowych), następnie ul. Kościerska (od nr początkowych) oraz ul. Spacerowa nr 17, 19 i 21 –
2 ksiądz; w poniedziałek 21 stycznia od godz. 15.30 ul. Wejherowska (od nr początkowych) –
1 ksiądz, ul. Ślesińska (od nr końcowych) – 2 ksiądz.
3. W związku z Kolędą Msze św. od poniedziałku do piątku odprawiamy tylko rano o godz. 7.30; w
sobotę bez zmian o godz. 7.30 i 18.30.
4. W tym tygodniu Biuro Parafialne czynne jest od poniedziałek do piątku tylko przed południem.
5. Nabożeństwo ku czci bł. Matki Józefy, odbędzie się w niedzielę 20 stycznia o godz.16.00, w
kaplicy Sióstr Misjonarek Służebnic Ducha Świętego przy ul. Borówkowej 9.
6. Zapraszamy do wspólnego, rodzinnego kolędowania, w przyszłą niedzielę w kościele o godz.
15.00.
7. W najbliższym czasie zapraszamy na spotkania wspólnot i grup parafialnych:
• Parafialnej Wspólnoty Różańcowej dzisiaj po Mszy św. o godz. 9.00,
• Chóru parafialnego w czwartek o godz. 19.15 w sali parafialnej,
• Ministrantów i lektorów w sobotę o godz. 10.00 w sali parafialnej,
• III Kręgu Domowego Kościoła w sobotę o godz. 19.00,
• Oazy Dzieci Bożych w sobotę o godz. 16.30.
8. Dziękujemy za złożone ofiary.
9. Dziękujemy wszystkim, którzy przynieśli dary do świątecznych paczek dla najbardziej
potrzebujących rodzin w naszej Parafii. Przekazano 20 paczek.
10. Módlmy się za naszych zmarłych.

