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Porządek udzielania Komunii Świętej:
* Komunia Świętą na rękę – nawy boczne – przy tabernakulum i zakrystii;
* Komunia Świętą do ust – nawa środkowa – przy ołtarzu;
* prosimy o ustawianie się we właściwych rzędach.
1. Dzisiaj obchodzimy Święto Bożego Miłosierdzia. Na godz. 15:00 zapraszamy na wystawienie
Najświętszego Sakramentu połączone z koronką do Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy również, aby
Koronkę do Bożego Miłosierdzia odmówić w domu, w gronie rodzinnym. Za pobożne odmówienie tej
modlitwy można uzyskać odpust zupełny. W dniu dzisiejszym przy wyjściu z kościoła zbierane są
także ofiary do puszek na potrzeby Caritas Archidiecezji Gdańskiej na wsparcie osób ubogich i
potrzebujących.
2. Od 8 lat w Niedzielę Bożego Miłosierdzia rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Celem tego
Tygodnia jest przede wszystkim budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich: chorych, samotnych,
bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych. Ta intencja w dobie panującego koronawirusa jest
szczególnie ważna.
3. Zgodnie z tradycją naszej parafii od wtorku, 13 kwietnia, przez dziewięć kolejnych tygodni, Mszę
Świętą o godz. 8.00 będziemy sprawować przy ołtarzu św. Antoniego. Tego dnia przypada również
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
4. W środę, 14 kwietnia, naszą Archikatedrę nawiedzi monstrancja “Królowa pokoju” z Medjugorie.
Każdy z nas będzie miał indywidualną okazję do adoracji Chrystusa obecnego w Najświętszym
Sakramencie. Tygodniowa adoracja w intencji pokoju na świecie i ustanania epidemii rozpocznie
w sposób uroczysty Mszą Świętą sprawowaną pod przewodnictwem Metropolity Gdańskiego w środę
o godz. 15.00.
5. W środę, 14 kwietnia, obchodzić będziemy Święto Chrztu Polski. Zachęcamy do włączenia się w
promocję tego wydarzenia. Można to uczynić przez wywieszenie tego dnia flagi państwowej i
watykańskiej. Więcej informacji na stronie internetowej: www.swietochrztu.pl
6. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Piąte Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Ma ono
służyć ponownemu odkryciu i pogłębieniu znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła oraz w życiu
każdego z nas. Zachęcamy do osobistej i systematycznej lektury Biblii, a zwłaszcza czytań
niedzielnych czy powszednich. Bieżące teksty liturgiczne Pisma Świętego na każdy dzień znajdują się
na stronie: www.opoka.org.pl/liturgia
7. Biuro parafialne czynne jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 16.00-18.00.
8. W związku z trwającą pandemią wszyscy powinniśmy stosować się do wskazań kierowanych do
nas przez służby sanitarne. Powinniśmy unikać niepotrzebnych kontaktów, nosić maseczki,

dezynfekować dłonie oraz utrzymywać dystans społeczny. Wydane obostrzenia dotyczą również
organizacji nabożeństw w kościołach. Osoba przebywająca w naszej bazylice powinna mieć
odpowiednio założoną maseczkę, która zasłania usta i nos; stać lub siedzieć w odległości nie
mniejszej niż 1,5 m od innych osób oraz przystępując do Komunii Świętej pamiętać o zachowaniu
odległości. Przypominamy o udzielonej z racji trwającej epidemii dyspensie od uczestniczenia w
niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych.
9. Polecamy prasę katolicką. W "Gościu Niedzielnym" m.in. artykuły o papieżu seniorze Benedykcie
XVI, który w piątek będzie obchodził 94. urodziny oraz o roli kobiet w Kościele. Zachęcamy również,
aby zabrać do domu nasze parafialne pismo "Trinitas".
10. Na koniec polećmy Panu Bogu naszych zmarłych Parafian. W minionym tygodniu modlitwą
Kościoła pożegnaliśmy: śp. Annę Twardowską l. 89 z al. Grunwaldzkiej i śp. Jacka Jędrzejewskiego l.
64 z ul. Czyżewskiego. Pamiętajmy o zmarłych [polecanych w tej Mszy św. NN], o zmarłych w
wyniku pandemii oraz o zmarłych z naszych Rodzin. Dobry Jezu…

