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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XXXIII Niedziela Zwykła  

17 listopada 2019 r. 
 
 

1. Dzisiejsza niedziela jest w naszej parafii Dniem Modlitwy w Intencji Gdańskiego Seminarium 

Duchownego. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę i przeznaczona na uczelnię w Oliwie, 

w której przygotowują się do posługi nasi przyszli kapłani. 

Gdyby ktoś, oprócz ofiary złożonej na tacę, chciał jeszcze wspomóc w jakiś sposób Seminarium 

Gdańskie, to pod chórem jest możliwość nabycia materiałów przygotowanych przez samych 

kleryków: Modlitewnika seminaryjnego (20 zł) oraz kalendarzy na rok 2020 i płyt CD 

z piosenkami zespołu kleryckiego za dobrowolną ofiarę. 

2. Od dzisiejszej niedzieli można nabywać Opłatki Wigilijne w biurze parafialnym oraz 

w zakrystii. Uwrażliwiamy parafian, by opłatek, którym będziemy się dzielić w czasie Bożego 

Narodzenia, pochodził z kościoła parafialnego, w którym zostaje on pobłogosławiony, a nie 

z hipermarketu, w którym stanowi jedynie artykuł komercyjny. Mamy jednocześnie prośbę, by 

zaopatrzenia się w opłatek dokonać do końca listopada. To nam pozwoli oszacować czy 

musimy dokonać kolejnego zamówienia. 

3. Spotkania dla narzeczonych w ramach dekanalnego kursu przedmałżeńskiego odbędą się od 

jutra do czwartku w Parafii w Chwaszczynie przy ul. Żeromskiego 1. 

4. Informujemy, że w Pierwszą Niedzielę Adwentu, 1 grudnia, taca będzie przeznaczona na 

ogrzewanie kościoła. Wszyscy jesteśmy świadomi kosztów związanych z ogrzewaniem, 

dlatego zwracamy się z prośbą o ofiarność na ten cel. Zależy nam, aby świątynia parafialna 

była ogrzana na czas Mszy świętych niedzielnych oraz w tygodniu, zwłaszcza w czasie Rorat. 

Dziękując za wyrozumiałość pozostawiamy sprawę ogrzewania życzliwości i hojności parafian. 

5. Przypominamy o ogłoszonym w minionym roku konkursie na wykonanie Żłóbka lub Szopki. 

Żłobek zawiera elementy stałe a Szopka elementy ruchome. Mogą być one wykonane 

dowolną techniką i przy użyciu różnorodnych materiałów. Żłóbki lub Szopki możemy 

przygotować całymi rodzinami, w sołectwie lub indywidualnie. Zachęcamy i zapraszamy 

parafian do udziału w konkursie. Niech w tych przygotowaniach towarzyszy nam pomysłowość 

i radość oraz opieka św. Franciszka z Asyżu – pierwszego budowniczego szopki betlejemskiej. 
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6. Ochotnicza Straż Pożarna w Kielnie organizuje zbiórkę na rzecz dzieci nieuleczalnie chorych 

z Gdyńskiego Hospicjum „Bursztynowa Przystań”. Zbiórka charytatywna obejmuje wszelkiego 

rodzaju produkty higieniczne codziennego życia (bandaże, plastry, gazy, kompresy) oraz 

żywność długoterminową (płatki, kasze, mleko, soki). Każda pomoc ma ogromną wartość 

i ucieszy dzieci z gdyńskiego domu. W sprawie składania darów można kontaktować się 

z panem Stanisławem Mielewczykiem (601 996 754) oraz panem Witoldem Hoppą 

(693 466 186). Akcja potrwa do 15 grudnia. 

7. Przy wyjściu z kościoła możemy nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego” w cenie 6 zł. 

8. We wtorek, o godz. 10:00, odbędzie się w naszym kościele Msza święta pogrzebowa śp. 

Mieczysława Wozińskiego. Jego pochówek nastąpi w Gdańsku na Cmentarzu Srebrzysko. 


