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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. Przeżywamy dziś Niedzielę Dobrego Pasterza, która rozpoczyna tydzień modlitw o powołania
kapłańskie i zakonne. Prośmy w tym czasie, w swoich osobistych, codziennych modlitwach o nowe,
święte powołania do służby Panu Bogu w Kościele, szczególnie z naszej parafii. Zachęcamy także,
aby w tych dniach przyjąć Komunię Świętą w tej intencji. Zapraszamy, aby w najbliższy czwartek
podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 i nabożeństwa o godz. 17.30,
towarzyszyła nam również ta intencja.
2. Dzisiaj w naszym kościele jest możliwość wsparcia hospicjów w ramach akcji Pola Nadziei na
Pomorzu. Ofiary na ten cel można wrzucać do wyznaczonej skarbony przy głównym z wyjściu
kościoła.
3. Dziś także dodatkowa Msza Święta o godz. 14.30 dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej
Komunii Świętej i ich rodziców.
4. We wtorek, o godz. 8.00 Msza Święta z nowenną do św. Antoniego [3 dzień] połączoną z
błogosławieństwem relikwiami, a o godz. 16.15 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia zaprasza na
adorację Najświętszego Sakramentu i Koronkę.
5. Kandydatów do sakramentu bierzmowania zapraszamy na spotkanie modlitewne do Archikatedry
także w najbliższy wtorek, 27 kwietnia, na godz. 18:45.
6. W najbliższym tygodniu przeżywać będziemy:
* w środę, 28 kwietnia, wspomnienie św. Ludwika Marii Grignon de Montfort, kapłana;
* w czwartek, 29 kwietnia, wspomnienie św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora kościoła,
* w sobotę, 1 maja, wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika, patrona Ludzi Pracy.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu swoje urodziny, imieniny i jubileusze składamy serdeczne
życzenia oraz obejmujemy modlitwą i kapłańskim błogosławieństwem.
7. W najbliższą sobotę rozpocznie się maj, miesiąc poświęcony szczególnej czci Matki Bożej. Każdego
dnia o godz. 17.30 zapraszamy na nabożeństwa majowe, a o godz. 21.00 na Apel Jasnogórski.
8. W pierwszą sobotę miesiąca uczcimy również Niepokalane Serce Maryi podczas Eucharystii o
godz. 8.00, a wieczorem nasze comiesięczne spotkanie z Matką Bożą Oliwską - Msza św. o godz.

18.00 i potem różaniec.
9. Pamiętajmy o lekturze prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła dostępne są
tygodniki: „Niedziela”, „Gość Niedzielny” i „Mały Gość” dla dzieci z obrazkiem św. Józefa.
10. Biuro parafialne czynne jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 16.00-18.00.
11. Pragniemy serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone na tacę, do skarbonek i
przekazane na parafialne konto na cele wspólnoty parafialnej i utrzymanie świątyni. Niech dobry Bóg
wynagradza swoim błogosławieństwem każdy dar serca.
12. Na koniec polećmy Panu Bogu naszych zmarłych Parafian. W minionym tygodniu modlitwą
Kościoła pożegnaliśmy: śp. Monikę Tatarek l. 42 z ul. Cystersów oraz śp. Wiktorię Wołyńską l. 93 z
al. Grunwaldzkiej. Pamiętajmy o zmarłych [polecanych w tej Mszy św. NN], o zmarłych w wyniku
pandemii oraz o zmarłych z naszych Rodzin. Dobry Jezu…

