Ogłoszenia parafialne
Uroczystość Trójcy Świętej
7 czerwca 2020
Metropolita Gdański abp Sławoj Leszek Głódź odwołał ogólną dyspensę od obowiązku
niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej. W niedzielę oraz w inne dni świąteczne
nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy Świętej oraz powstrzymać się
od wykonywania prac niekoniecznych. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek
popełniają grzech ciężki, chyba że, są usprawiedliwieni ważnym powodem (np. choroba,
pielęgnacja niemowląt).
Ksiądz Arcybiskup przedłużył także na terenie Archidiecezji Gdańskiej czas Komunii Świętej
wielkanocnej do uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła , tj. do 29 czerwca i
na najbliższy piątek udzielił dyspensy od pokarmów mięsnych.
W najbliższy czwartek będziemy celebrować uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa – Boże Ciało, dziękując Bogu za dar Eucharystii oraz prosić Chrystusa o
błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego i naszej Ojczyzny. W tym roku jednak
nie przejdziemy z Najświętszym Sakramentem ulicami naszego miasta, ale chcemy
oddać szczególną cześć Chrystusowi obecnemu w Najświętszym
Sakramencie. Zapraszamy do indywidualnej adoracji w kaplicy. W tym dniu w kościele
Msze św. będą odprawiane w porządku niedzielnym. Po parafialnej sumie o godz.
10.30 dokonamy krótkiej procesji przy naszym kościele, aby udzielić błogosławieństwa
Najświętszym Sakramentem naszemu miastu i mieszkańcom. Na koniec zaśpiewamy
suplikacje oraz „Te Deum”. Zgodnie ze zwyczajem, prosimy naszych parafian o
umieszczenie w oknach swoich domów i mieszkań religijnych symboli oraz obrazów.
Zachęcamy do przeżycia tego dnia w duchu dziękczynienia i uwielbienia Boga w postaciach
Eucharystycznych. Niech przyjście do kościoła na Eucharystię i nawiedzenie kaplicy
adoracji w ciągu dnia będzie naszą tegoroczną procesją Bożego Ciała.
Czerwiec poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W naszym kościele
codziennie o godz. 17.30 przeżywamy nabożeństwo czerwcowe śpiewając Litanię do
Serca Pana Jezusa. Zachęcamy do uczestnictwa, aby wynagrodzić Bogu za wszystkie nasze
grzechy.
Intencje mszalne zamawiać można w Kancelarii Parafialnej lub w zakrystii po każdej Mszy
św.
Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane na potrzeby parafii. Za tydzień
przypada druga niedziela miesiąca – taca przeznaczona będzie na cele inwestycyjne w naszej
parafii. Regulujemy nasze zobowiązania wobec wykonawców monitoringu, alarmu i
zabezpieczeń przeciwpożarowych. Cieszy nas na fakt, że opatrznościowo dzięki tej
inwestycji możliwa była transmisja Mszy św. i nabożeństw z naszego kościoła podczas
pandemii. Obecnie prowadzimy rożne prace konserwatorskie i porządkowe wewnątrz i na
zewnątrz naszych obiektów.
Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka: „Gość Niedzielny” „Niedziela” oraz
nowy numer parafialnego biuletynu „Barka”.

Solenizantom i jubilatom tygodnia składamy serdeczne życzenia i otaczamy modlitwą.
W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin śp. Zdzisław Kominek l.69 w
ul. Pułaskiego. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

