Ogłoszenia parafialne
Niedziela Chrztu Pańskiego 2021r.
9 stycznia 2021

Święto Chrztu Pańskiego
(11.01 – 16.01. 2021r.)
W czwartek 14 stycznia przypada druga rocznica śmierci śp. Prezydenta Miasta Gdańska Pawła
Adamowicza, którego prochy spoczywają w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Zapraszamy na Mszę św.
za śp. Pawła Adamowicza w czwartek do Bazyliki Mariackiej na godz. 18:00. Na zakończenie Mszy
św. odbędzie się modlitwa wielowyznaniowa przy grobie pana Prezydenta.

Informujemy, że ofiary uzyskane z kredy i kadzidła w czwartek Objawienia Pańskiego wyniosły :
723,50 zł. - zostaną przekazane na misje. Za złożone ofiary składamy staropolskie „Bóg zapłać”.
-------------------------------------Zakres prac, które zaplanowane są na rok 2021-2022 w kościele św. Katarzyny z Aleksandrii w
Gdańsku, to :
- dokończenie kolejnych pięciu sklepień.
- położenie instalacji elektrycznej.
- położenie tynków na filarach Kościoła św. Katarzyny.
Jednocześnie informujemy, że podjęliśmy staranie o zwrot ołtarza Boga Ojca, który znajduje się w
Muzeum Narodowym w Warszawie. W kaplicy znajduje się predella, którą Muzeum w Warszawie
przekazało do Kościoła św. Katarzyny w roku 1981. Mamy nadzieję, że wzorem sąsiadów z Niemiec
którzy po 78 latach zwrócili ołtarz Pietas Domini do Bazyliki Mariackiej w Gdańsku; podobnie
stanie się z ołtarzem Boga Ojca. Już dzisiaj dziękujemy wszystkim, którzy zainspirowali i oczekują
rychłego powrotu ołtarza Boga Ojca z Muzeum w Warszawie do Kościoła św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Gdańsku. W tym tygodniu prześlemy stosowne pisma do odpowiednich Urzędów
Państwowych, mając nadzieję na pozytywne rozpatrzenie wniosku dotyczących zwrotu mienia.
----------------------------------------28 Stycznia rocznica urodzin i śmierci Jana Heweliusza.
Jan Heweliusz ( łac.Johannes Hevelius, niem. Johann Hewelcke); inne formy nazwiska:
Hewel, Hewelke, Höfelcke, Hövellius, Höwelcke / ur.28 stycznia1611 w Gdańsku, zm. 28
stycznia 1687 w Gdańsku; pochowany w kościele św. Katarzyny w Gdańsku /. Gdański
atronom, matematyk i konstruktor instrumentów naukowych.

-----------------------------------------

Z Kuźni karmelitańskiej
Przez chrzest zanurzeni zostaliśmy w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W ten sposób
otworzyły nam się niebiosa. Każdy z nas przez samego Jezusa zaproszony jest do życia w samej
Trójcy Przenajświętszej. Ten fakt akcentuje, że nie jesteśmy niewolnikami, ale synami i córkami. Czy
potrafimy codziennie odkryć Boży zachwyt miłości nad nami ?! …. Bez tego zachwytu trudno iść i
głosić Dobrą Nowinę ! Od tego zaczyna się nasze posłanie. Bez tego zachwytu nie można iść w
świat.
janusz OCarm.

