Ogłoszenia parafialne
V Niedziela Wielkanocna
10 maja 2020
Codziennie celebrujemy nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej o godz.
17.30. Zachęcamy do udziału w tym modlitewnym uwielbieniu Maryi.
W środę 13 maja obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej. Tego dnia przypada
także 39. rocznica zamachu na Świętego Jana Pawła II.
Z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka, czwartek 14 maja będzie dniem modlitwy, postu i
dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa.
Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź wraz z moderatorami Gdańskiego Seminarium
Duchownego proszą o modlitwę w intencji księży diakonów, którzy w sobotę 16 maja, w
Katedrze Oliwskiej, przyjmą święcenia kapłańskie.
Również w najbliższą sobotę 16 maja, przeżywać będziemy odpust. Tego dnia przypada
święto patrona Polski i naszej parafii - Świętego Andrzeja Boboli, kapłana i
męczennika. Żył na przełomie XVI i XVII wieku. W latach jego posługi Wilno nawiedziło
kilka niezwykle groźnych epidemii, które dziesiątkowały jego mieszkańców. Ojciec Andrzej
Bobola wraz z innymi kapłanami nieśli tym opuszczonym i porzuconym swą ofiarną pomoc. Nie
bacząc na możliwość zarażenia się, Ojciec Andrzej opiekował się chorymi i głodnymi
ludźmi. Mimo okrutnych tortur nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Jego relikwie
znajdują się również w naszym kościele. Niech ten Święty Patron będzie dla nas wzorem wiary
i przywiązania do Zbawiciela, a zarazem orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i jedności
w naszej Ojczyźnie i we wspólnocie narodów.
Uroczystej sumie odpustowej 16 maja o godz. 18.00 przewodniczyć będzie ks. Bp
Zbigniew Zieliński. Duchowym przygotowaniem do tej uroczystości jest nowenna do naszego
patrona, którą odprawiamy po Mszy św. o godz. 9.00 w intencji ustania epidemii.
Zachęcamy do nawiedzania naszej zabytkowej kaplicy, która otwarta jest w ciągu dnia w
godzinach 10.00 – 17.00.
Intencje mszalne zamawiać można w zakrystii po każdej Mszy św.
W kruchcie kościoła do nabycia prasa katolicka: „Niedziela” oraz „Gość Niedzielny.
Dziękujemy Parafianom i osobom zaprzyjaźnionym za wsparcie materialne naszego
kościoła. Za każdą złożoną ofiarę w kościele czy przekazaną na parafialne konto - składamy
serdeczne „Bóg zapłać”.
Solenizantów oraz jubilatów zawierzamy opiece Matki Bożej.

