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1. W dniu wczorajszym, 28 maja 2022, Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda Metropolita Gdański
udzielił uroczystej promocji 45-ciu Nadzwyczajnym Szafarzom Komunii Św. z terenu
Archidiecezji gdańskiej, którzy mają wspierać swoją posługą kapłanów, którzy są pierwszymi
szafarzami Eucharystii. Po ukończeniu studium przygotowawczego, zostali do tej posługi
wprowadzeni nasi dwaj parafianie: Pan Andrzej Adamus i Radosław Kowalski.
Serdecznie dziękujemy im za gotowość i przyjęcie tego wielkiego zaszczytu i
jednocześnie gratulujemy całej rodzinie. Życzymy, aby ta posługa jeszcze bardziej
umacniała ich wiarę i miłość do Jezusa Eucharystycznego. Nadzwyczajni Szafarze, mogą
rozdzielać komu-nię św. w kościele jak również zanosić ją chorym do domu.
2. Dobiega końca miesiąc maj. Do wtorku zapraszamy jeszcze na nabożeństwo majowe o
godz. 17.30 a następnie na nabożeństwo czerwcowe które będzie po Mszy św.
wieczornej.
3. W każdą niedzielę zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy do
dolnego kościoła w godz. od 18.00 do 20.00.
4. W najbliższą środę, 1 czerwca, przypada Dzień Dziecka. Pamiętajmy w naszych modlitwach o
wszystkich dzieciach a zwłaszcza o tych, które cierpią z powodu wojen i głodu.
5. W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca. Adorację Najświętszego Sakramentu o g. 15.00
rozpoczniemy Koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie adoracja w ciszy do godz. 17.30.
Podczas adoracji od godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.
6. Z racji pierwszego piątku Msza św. z nabożeństwem wynagradzającym o 18.00. Spowiedź
rano przed Mszą św. oraz od 17.30 do 18.00.
7. W pierwszą sobotę Msza św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi
Panny o godz. 8.00. Po Mszy św. zmiana tajemnic Żywego Różańca.
8. W wigilię Zesłania Ducha Świętego, w sobotę 4 czerwca, odbędą się modlitewne czuwania w
intencji powołań kapłańskich i zakonnych w kościołach stacyjnych, tradycyjnie zakończone
uroczystą Eucharystią w Bazylice Mariackiej w Gdańsku o godzinie 23.00. Szczegóły
znajdziemy na plakacie w gablocie kościoła. Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej
Parafii rozpocznie się po Mszy św. wieczornej i potrwa do godz. 21.00.
9. Metropolita Gdański Ks. Abp Tadeusz Wojda wraz z moderatorami Gdańskiego Seminarium
Duchownego proszą o modlitwę w intencji księży diakonów, którzy w sobotę 4 czerwca,
w Katedrze Oliwskiej, przyjmą święcenia kapłańskie. Do udziału w tej uroczystości
serdecznie zapraszamy.
10. Czciciele Miłosierdzia Bożego zapraszają na Dzień Skupienia przed Zesłaniem Ducha
Świętego w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego we Wrzeszczu w dniu 4 czerwca /sobota/.
Początek spotkania o godz. 11.15.
11. Za dobroć serca i wszelkie wsparcie finansowe parafii ofiarą na tacę czy przelewem na konto,
składamy serdeczne Bóg zapłać.
12. Msze św. wieczorne w tym tygodniu do piątku włącznie w górnym kościele.
13. Polecamy uwadze prasę katolicką: Gościa Niedzielnego i Niedzielę.
14. Na zakończenie niedzielnej Eucharystii polećmy Bogu naszych zmarłych:
+ Stanisław Krajewski;
[zmarłych polecanych w tej Eucharystii NN] oraz + budowniczych, dobrodziejów naszego

Kościoła, zmarłych z naszych rodzin.
Dobry Jezu a nasz Panie...

