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Zapraszamy na przeżywanie nabożeństw majowych z Litanią Loretańską do Matki Bożej. Ze
względu na to, aby mogła w nich wziąć większa liczba osób, zapraszam na ich przeżywanie przy
figurze Matki Bożej, obok kościoła przy wojskowych grobach, każdego dnia po mszy św. o godz.
18.00. W sytuacji niepogody, nabożeństwo majowe w kościele.
W środę, 13.05, przypada wspomnienie Matki Bożej z Fatimy. Jednak ze względu na trwającą
pandemię, nie będzie procesji różańcowej wokół kościoła. Na „fatimski” różaniec zapraszam w
ramach nabożeństwa majowego, po Mszy św. o godz. 18.00. Można przynieść ze sobą świece.
Spotkanie formacyjne dla dzieci, przygotowujących się do I Komunii Św. w piątek, 14.05, po
mszy św. o godz. 18.00.
Rocznicę I Komunii Św. przeżywać będziemy 13.06, podczas Mszy św. o godz. 12.00.
Spotkanie i spowiedź dla dzieci 11.06 (piątek) o godz. 16.00.
W najbliższy piątek, jak w każdy 14 dzień miesiąca, podczas mszy św. o godz. 18.00
modlitwa w intencji zmarłych spoczywających na tych cmentarzach, zmarłych z naszej
parafii spoczywających na innych cmentarzach, zmarłych z naszej parafii w ostatnim czasie,
zmarłych budowniczych i ofiarodawców oraz w intencji +ks. Prałata Eugeniusza
Barełkowskiego, budowniczego i pierwszego proboszcza.
W przyszłym tygodniu, przeżywać będziemy 3 niedzielę miesiąca. Składka z tego dnia
tradycyjnie przeznaczona jest na cele remontowo - inwestycyjne.
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; od 4.05 obowiązuje nas również limit
1 osoby na 15 m2 – w naszym kościele jednocześnie może przebywać do 65 osób. Przy
wejściu 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
odeszły do wieczności: +Danuta Jagodzińska, lat 70, zam. ul. Gdańska 232 i +Anna Pawlaczyk, lat
101, zam. ul. Gdańska 236; 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!

