Ogłoszenia parafialne
II NIEDZIELA WIELKANOCNA
23 kwietnia 2022
Dzisiaj przypada Druga Niedziela Wielkanocna, która kończy Oktawę Uroczystości
Zmartwychwstania Pańskiego. Jest ona także Świętem Bożego Miłosierdzia. Z tej racji
zapraszamy dziś do kaplicy na koronkę o godz. 15.00.
Dzisiaj możemy otrzymać łaskę odpustu zupełnego. Każdy, kto po spełnieniu zwykłych warunków,
z sercem całkowicie wolnym od wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby
powszedniego, weźmie udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia albo
przynajmniej odmówi przed Najświętszym Sakramentem Eucharystii modlitwę Ojcze nasz i Credo
dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego np. Jezu ufam Tobie.
W Niedzielę Bożego Miłosierdzia rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Celem tego Tygodnia
jest przede wszystkim budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich: chorych, samotnych,
bezrobotnych, bezdomnych i uchodźców. Na ten cel przekażemy środki zebrane w czasie tegorocznej
jałmużny wielkopostnej.
Akcja Katolicka zaprasza na kongres zatytułowany „Jesteś ochrzczony - czy o tym pamiętasz”,
który odbędzie się w sobotę, 30 kwietnia w Gd.-Oliwie. Spotkanie rozpocznie się Mszą Świętą
celebrowaną przez arcybiskupa Tadeusza Wojdę w Archikatedrze Oliwskiej o godz. 9.30. O godzinie
11.00 w auli rozpocznie się kongres. Został on zorganizowany z okazji 1025. rocznicy chrztu
Gdańska oraz 25. rocznicy powstania Akcji Katolickiej w naszej archidiecezji.
Akcja Katolicka rozprowadza dzisiaj repliki misyjnych krzyżyków św. Wojciecha, który przybył do
Gdańska w 997 roku i ochrzcił jego mieszkańców. W chacie rybaka, 5 m pod powierzchnią obecnego
terenu, znaleziono jedyny w Polsce, 1000-letni drewniany krzyżyk. Jest on obecnie jednym z
najcenniejszych zabytków Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Kopia takiego krzyżyka (wraz z
certyfikatem) jest do nabycia za 10 zł w kruchcie po Mszy świętej.
Przyszła niedziela będzie obchodzona jako Niedziela Biblijna i rozpocznie Tydzień Biblijny.
Za tydzień także rozpocznie się także miesiąc maryjny.
W dniach 7-8 maja (sobota-niedziela) planowana jest pielgrzymka autokarowa na Jasną Górę z
modlitwą zawierzenia. Bliższe informację w zakrystii i na stronie internetowej.
(Po Mszy św. o 10.30 i 12.00) – zapraszamy do kawiarenki parafialnej.
Przy wyjściu ze świątyni dostępna jest prasa katolicka: Niedziela i Gość Niedzielny.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu swoje urodziny i imieniny składamy serdeczne życzenia
oraz obejmujemy modlitwą. Dzisiaj modlimy się również za kierowców o roztropność zwłaszcza
przed nadchodzącym długim weekendem. Pod Twoją obronę…

