Ogłoszenia parafialne
V Niedziela Zwykła 2020r.
9 lutego 2020
KLASZTOR OJCÓW KARMELITÓW
Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej
----------------------------------------------------------------------------------V Niedziela Zwykła
( 9 – 15 II 2020)
Kalendarium liturgiczne:
Poniedziałek,

wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy.

Wtorek, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes,

XXVIII Światowy Dzień Chorych.

Środa, po Mszy św. o godz. 18:00 litania do św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.
Czwartek, po Mszy św. o godz. 18:00 litania do św. Judy Tadeusza..
Piątek,

święto świętych Cyryla, mnicha i Metodego biskupa, patronów Europy.
--------------------------------------------------------

Msze Wotywne ku czci Matki Bożej z Góry Karmel każdego 16 dnia miesiąca o godz. 18:00.
Każdego 22 dnia miesiąca po Mszy św. 18:00 nabożeństwo do św. Charbela.
Najbliższe spotkanie modlitewne z prośba o uzdrowienie fizyczne i duchowe 8.03.2020r.
godz. 12:00 . Przewodniczy : Ojciec Teodor Knapczyk, franciszkanin.
----------------------------------------------------Msze św. u św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Gdańsku :
8:00

karmelici

10:00

Przeor o. Jarosław Pyzia OCarm.

12:00
karmelici
OCarm. ]
18:00

Przeor o. Jarosław Pyzia OCarm.

19:30

o. Paweł Konarek [ Gdańsk, dominikanie ]

[ spowiedź - Przeor o. Jarosław Pyzia

[ spowiedź - Ojcowie Dominikanie ]

21:00

o. Jacek Truszczyński, [ Gdańsk, dominikanie ] [ spowiedź - Ojcowie Dominikanie ]
------------------------------------------

Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 50 zaprasza rodziców na dni otwarte , które odbędą się w
dniach 14 lutego w godz. 16 - 19 oraz 15 lutego w godz. 10 - 14.
----------------------------------------Ojcowie Dominikanie: Serdecznie zapraszamy na dominikańską pielgrzymkę do Czech i Moraw,
która odbędzie się w dniach od 19 do 24 maja 2020.
W czasie pielgrzymki odwiedzimy miejsca ważne dla historii Europy i Kościoła.
Zapisy tylko do końca lutego. Szczegóły na stronach internetowych klasztoru w zakładce
„Pielgrzymki”.
----------------------------------------Kalendarium historyczne:
15 lutego 1386 Władysław Jagiełło przybył do Krakowa i przyjął chrzest, a 18 lutego Jadwiga
i Jagiełło uroczyście zawarli związek małżeński w katedrze na Wawelu. Św. królowa Jadwiga
sprowadziła Karmelitów z Pragi do Krakowa 1397r.

Gdańsk świętuje 409 urodziny swojego mieszkańca Jana Heweliusza.409 rocz. urodzin oraz
333 rocz. śmierci Jan Heweliusz wybitnego astronoma / ur. 28 stycznia 1611 - zm. 28
stycznia 1687 w Gdańsku / pochowany w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
----------------------------------------z Kuźni karmelitańskiej

Można posiadać sól, a tak naprawdę nie poznać smaku, można smakować sól, a tak naprawdę nie
poczuć smaku. To tramat współczesności. I analogicznie : nie cieszymy się z tego, że posiadamy
wino, ale raczej z tego, że go spożywamy.

