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1. Dzisiaj przeżywamy Święto Miłosierdzia Bożego. O godz. 15.00 zapraszamy na Godzinę
Miłosierdzia, którą wypełni adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa Koronką do Bożego
Miłosierdzia.
2. Dzisiaj w całej diecezji odbywają się przed kościołami zbiórki do puszek na działania
naszej diecezjalnej Caritas. Bądźmy ludźmi o miłosiernych sercach, dla których uczynki
miłosierdzia nie są teorią, ale praktyką codziennego życia!
3. W ramach jałmużny wielkopostnej zebraliśmy do skarbonek Caritas kwotę 3.023 zł. Ofiary te
są przeznaczone dla naszych najuboższych Parafian i osób będących w trudnej sytuacji życiowej.
Wszystkim Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać!”.
4. W środę rozpoczyna się miesiąc maj – wybrany dla szczególnej czci Matki Bożej.
Zapraszamy na nabożeństwa majowe:
w dni powszednie o godz. 18.00,
a w niedziele i Uroczystość o godz. 17.00.
Wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwie w kościele zachęcamy, by w domu modlili
się Litanią do Matki Bożej.
5. W środę i piątek biuro parafialne będzie nieczynne!
6. Msza św. w 30 dni po pogrzebie:
- za śp. Jadwigę Stankiewicz,z ul. Gospody 15 C, w środę o godz. 7.00.
7. W tym tygodniu przypada I Czwartek, I Piątek i I Sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi św.
codziennie od godz. 6.30 i od godz. 18.15.
• W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 8.00 – 18.00 oraz spowiedź św. wg
grafiku.
O godz. 9.00 - Msza św. dla Osób chorych, starszych, niepełnosprawnych, emerytów i rencistów.Po
Mszy św. różaniec prowadzi Wspólnota Krwi Chrystusa.

O godz. 15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia
O godz. 17.30 - „Godzina Święta”
O godz. 18.00 - nabożeństwo majowe i błogosławieństwo kończące adorację
8. W piątek przypada Uroczystość NMP Królowej Polski i Święto Konstytucji 3 Maja. Msze św.
będą odprawione w tym dniu o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00 i 18.00. Na każdej Mszy św.
odnowimy Jasnogórskie Śluby naszego Narodu i zaśpiewamy Apel Jasnogórski. Nabożeństwo
majowe o godz.17.00.
9. Msza św. w intencji żyjących i zmarłych ze Wspólnoty Żywego Różańca w sobotę o godz.
7.30.
10. W sobotę udamy się z Komunią św. do chorych i starszych naszych Parafian od godz. 9.00.
11. Spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca i zmiana tajemnic, w przyszłą niedzielę, 5 maja, o
godz. 16.00 w kościele.
12. Zapraszamy na uroczystą Mszę Świętą pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w
Polsce, która sprawowana będzie w sobotę, 4 maja br. o godz 12.00 przy Kolegiacie pw. Najświętszej
Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni, która decyzją Ojca Świętego Franciszka zostanie podniesiona
do godności bazyliki mniejszej.
13. W dniach 5 - 11 maja, Kościół będzie przeżywał XI Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod
hasłem: ”Głosili Ewangelię mocą Ducha Świętego” (por. 1P 1,12). Niech ten czas będzie zachętą do
nieustannego otwierania się na Ewangelię, by przyjąć Ją całym sercem, a potem z radością głosić
innym. Starajmy się też lepiej zrozumieć nasze misyjne powołanie do głoszenia Dobrej Nowiny swoim
chrześcijańskim życiem!
14. W przyszłą niedzielę, 5 maja, będziemy przeżywać Archidiecezjalne Święto Patronalne ku czci
św. Wojciecha. Uroczysta suma odpustowa pod przewodnictwem Ks. Bpa Antoniego Dydycza o
godz. 12.00 na Wzgórzu Świętego Wojciecha w Gdańsku. Zachęcamy również do udziału w
dorocznych pieszych pielgrzymkach, które tego dnia o godz. 9.00 wyruszą na Wzgórze Świętego
Wojciecha: z Bazyliki Mariackiej Pielgrzymka z relikwiami Świętego Patrona, zaś sprzed kościoła
Ojców Franciszkanów pw. Świętej Trójcy Piesza Pielgrzymka Młodych.
15. W zakrystii można nabyć „Gościa Niedzielnego”
16. W ubiegłym tygodniu z naszej Wspólnoty Parafialnej odeszły do wieczności:
- śp. Marianna Bielecka, l.74, z ul. Gospody 14 B oraz
- śp. Agnieszka Kosater, l. 74, z ul. Gospody 5 B.
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