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Dnia 2 marca 2021 roku Ojciec Święty Franciszek powierzył nasz Kościół lokalny
nowemu Pasterzowi, Księdzu Arcybiskupowi Tadeuszowi Wojdzie. Objęcie nowej
stolicy biskupiej wiąże się z dwoma symbolicznymi obrzędami. Pierwszym jest
kanoniczne objęcie Archidiecezji Gdańskiej i przedstawienie bulli papieskiej, które
odbędzie się w czwartek, w Archikatedrze Oliwskiej o godz. 11.00. Natomiast
uroczysty Ingres nowego Metropolity Gdańskiego Arcybiskupa Tadeusza
Wojdy do Archikatedry Oliwskiej będzie miał miejsce w Niedzielę Palmową o godz.
14.30. Ze względu na trwającą epidemię i związane z nią obostrzenia sanitarne całość
uroczystości będzie transmitowana przez TVP3 i TV Trwam. Otoczmy Księdza
Arcybiskupa Tadeusza naszą modlitwą, aby Jego posługa przyniosła wiele zbawiennych
owoców w życiu całej wspólnoty wiary.
Wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego
Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyniach, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma
w Wielki Piątek. Niech ten czas będzie szczególnym okresem wyciszenia oraz
towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce. Warto przygotować się do dobrej
spowiedzi wielkanocnej i nie odkładać tego sakramentu na ostatnie dni. Okazja do
spowiedzi podczas zkażdej Mszy św. w Niedziele, a w tygodniu przed Eucharystią.
W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień
Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy
modlitwą tych, którzy walczą w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Zachęcamy, by z w uroczystość Zwiastowania Pańskiego na Mszy św. o godz. 18.00
podjąć się duchowej adopcji, która jest modlitewnym zobowiązaniem w intencji dziecka
zagrożonego zagładą. Więcej o tej inicjatywie można przeczytać z informacji
wyłożonej na stoliku w kruchcie kościoła. Zapraszamy dzisiaj na godzinę 15.30, do
domu parafialnego na poruszający film pt:. "Doonby. Każdy jest
Kimś", który zwraca uwagę na potencjał, który drzemie w każdym człowieku i na
dobroczynny wpływ jednostki na otoczenie.
Nabożeństwa w naszym kościele celebrujemy o godz. 17.30. W środę zapraszamy
na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w piątki na Drogę Krzyżowa, a
Niedziele na Gorzkie żale.
W sobotę, po porannej Mszy św. różaniec rodziców i dziadków w intencji dzieci oraz
wnuków.
Za tydzień Niedzielą Palmową Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. Na
początku każdej Mszy Świętej pobłogosławimy palmy. Przed Mszą św. o godz. 12.00
zgromadzimy się przed kościołem, skąd wyruszy procesja na pamiątkę wjazdu Pana
Jezusa do Jerozolimy. Palmy przed kościołem rozprowadzać będą nasi ministranci
i lektorzy.
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do nabycia tygodniki: Niedziela oraz Gość
Niedzielny.
Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na potrzeby parafialne. Dzisiaj do puszek
można złożyć jałmużnę wielkopostną, którą przeznaczmy na przygotowanie
świątecznych paczek dla najbardziej potrzebujących z naszej parafii.
Wszystkim Parafianom i Gościom, życzymy błogosławionej niedzieli, a solenizantom i

jubilatom najbliższego tygodnia składamy życzenia obfitości Bożych łask oraz opieki
Matki Bożej i św. Józefa.

