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W dzisiejsza niedzielę zostaje zainaugurowany XIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny, którego
motywem przewodnim są słowa: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie
łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). Celem tego wydarzenia jest
ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu
wiernych. Tegoroczne obchody rozpocznie Piąty Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego.
Przedmiotem lektury będzie Ewangelia według św. Marka.
Od przyszłej niedzieli, zwanej też Niedzielą Dobrego Pasterza, do 1.05.2021 roku, pod
hasłem: Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy będzie obchodzony Tydzień modlitw o powołania do
kapłaństwa i życia konsekrowanego.
W najbliższy wtorek, 20.04, w naszej parafialnej wspólnocie, o godz. 18.00 Msza św. z
udzieleniem sakramentu bierzmowania. Ze względu na ograniczenia sanitarne mogą w niej
uczestniczyć jedynie kandydaci do bierzmowania, natomiast ich rodzice będą zajmowali miejsca
przed kościołem. Ta msza św. ze względu na wspomniane obostrzenia epidemiczne, bez
uczestnictwa Parafian. Spowiedź św. dla kandydatów do bierzmowania i ich rodziców, w
poniedziałek, 19.04, po mszy św. o godz. 18.00.
Spotkanie formacyjne dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. w najbliższą
sobotę, 24.04, o godz. 10.00 w kościele.
Przygotowaliśmy dla naszych seniorów oraz osób samotnych, chorych oraz cierpiących
specjalne KOPERTY ŻYCIA. Dzięki temu zapewniamy szybsze i skuteczniejsze działania w
sytuacji zagrożenia zdrowia, a nawet życia. Dziękujemy za życzliwą współpracę i pomoc w
przygotowaniu KOPERT Firmie KRD. Koperta życia to akcja do której przystąpienia zachęcają
lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego. Akcja skierowana jest do osób przewlekle chorych,
starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach
najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do
najbliższych, danych osobowych, w tym nr pesel. Koperta życia umieszczana jest w lodówce (w
wewnętrznych drzwiach) – miejscu łatwo dostępnym dla ratowników i obecnym w każdym domu.
Poza kartą zawierającą podstawowe informacje o domowniku w pakiecie Koperty życia znajdują się
też: foliowe zabezpieczenie karty, magnes na lodówkę informujący, że tu znajduje się „Koperta życia”
oraz wizytówka do portfela z podstawowymi informacjami na wypadek, gdyby służby medyczne
trzeba wzywać na ulicy poza miejscem zamieszkania seniora. Koperty Życia do odbioru w zakrystii
lub osobiście u ks. Proboszcza.
Przypominam, że ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne: w kościele proszę
zakrywać usta i nos oraz zachować dystans w ławkach; obowiązuje nas również limit 1
osoby na 20 m2 – w naszym kościele jednocześnie może przebywać do 45 osób. Przy wyjściu
znajdują się miejsca do dezynfekcji rąk.
Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych; o zmarłych spoczywających na tych cmentarzach; o
zmarłych z naszej parafii spoczywających też na innych cmentarzach; z naszej parafialnej wspólnoty
odeszli do wieczności: +Edmund Naszko, lat 91, zam. ul. Gdańska 238 oraz +Edward Komasiński, lat

78, zam. ul. Gdańska 154; a także o zmarłych budowniczych i ofiarodawcach tej świątyni oraz
pierwszym Proboszczu i budowniczym tego kościoła +ks. Prałacie Eugeniuszu Barełkowskim;
– Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

