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Dzisiaj przypada Druga Niedziela Wielkanocna, która kończy Oktawę Uroczystości
Zmartwychwstania Pańskiego. Jest ona także Świętem Bożego Miłosierdzia. Z tej racji
zapraszamy dziś na koronkę o godz. 15.00. Będzie ona transmitowana, tak jak wszystkie Msze
św. i nabożeństwa z naszego kościoła, za pośrednictwem Internetu. Serdecznie zapraszamy
do duchowej łączności w Godzinie Miłosierdzia.
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. Doświadczając miłosierdzia Bożego, sami powinniśmy
być miłosierni dla naszych sióstr i braci. Z racji dzisiejszego święta możemy wesprzeć
działalność naszej gdańskiej Caritas składając dobrowolną ofiarę do puszki przy wyjściu z
kościoła.
Dziś o godz. 16.00 Msza św. z modlitwą o znalezienie dobrej żony i dobrego męża.
W środę 14 kwietnia będziemy obchodzili święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm
Rzeczypospolitej w 2019 r. Odnosi się ono do przyjęcia chrztu przez księcia Mieszka I i jego
dwór, co miało wielkie znaczenie dla procesu tworzenia się naszej państwowości.
W piątek, po wieczornej Mszy św. zapraszamy na nabożeństwo Drogi Światła, którego
celem jestem podkreślenie znaczenia czasu wielkanocnego w Kościele oraz rozważanie
tajemnicy Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, który przeszedł z ciemności do światła.
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.
Intencje mszalne zamawiać można w Biurze Parafialnym lub w zakrystii po Mszy św.
Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka: „Gość Niedzielny” i „Niedziela”.
Bardzo dziękujemy za wsparcie materialne w tym trudnym czasie. Dziękujemy za ofiary
złożone osobiście na potrzeby naszego kościoła jak i charytatywne, dziękujemy również za
ofiary przekazane na parafialne konto. Bóg zapłać.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu swoje urodziny i imieniny składamy serdeczne
życzenia oraz obejmujemy modlitwą i kapłańskim błogosławieństwem.

