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1. Za tydzień – druga niedziela wielkanocna, zwana także niedzielą białą lub niedzielą
Miłosierdzia Bożego. Niedziela ta rozpoczyna obchody Tygodnia Miłosierdzia. Do soboty
zapraszamy na Nowennę do Miłosierdzia Bożego o godz. 18:30.
2. Uroczyste świętowanie Wielkanocy rozciąga się na oktawę. Każdy dzień tego tygodnia ma
rangę uroczystości. Dlatego w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych.
3. W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o 7.30 zmiana tajemnic Różańca Św.
4. Pragniemy podziękować wszystkim za przygotowanie naszego parafialnego kościoła do
przeżywania tych najważniejszych świąt chrześcijańskich. Za przygotowanie Grobu Pańskiego i
Ciemnicy: Państwu Aleksandrze i Bohdanowi Szczudło, Pani Ewie, Krzysztofowi i Pawłowi
Smolnik, Markowi i Weronice Mackiewiczom, Piotrowi Żochowskiemu i Panu Mieczysławowi
Grzymale. A także Adamowi Monińskiemu za przygotowanie oświetlenia. Dziękujemy
wszystkim tym, którzy obsługiwali kamery, abyśmy mogli poprzez transmisję na żywo
uczestniczyć w wszystkich uroczystościach w naszych domach: Kubie Zajączkowskiemu,
Remigiuszowi Kwiecińskiemu, Pawłowi Smolnik, Arturowi Łopatniukowi, Markowi Cabajowi,
Mateuszowi Kaczyńskiemu. Dziękujemy także za pomoc Panom z Semper Fidelis.
Ministrantom za przygotowanie i udział w liturgii. Za śpiew i muzykę naszej organistce Pani
Ani. Niech Wam wszystkim dobry Bóg wynagrodzi obfitością swojej łaski.
5. Dziękujemy naszym parafianom za ofiarowane produkty żywnościowe, z których
przygotowaliśmy 120 obfitych paczek dla potrzebujących z naszej parafii. Dziękujemy także
Masarni Państwa Majer i Piekarni Państwa Mielnik.
6. Dziękujemy tym wszystkim, którzy wzięli udział w akcji „ Gorące serca” organizowanej przez
nasze parafialne przedszkole. Było to ogromne wsparcie dla rodzin dwóch chłopców, które
znajdują się w trudnej sytuacji. Wszystkim niech dobry Bóg wynagrodzi.
7. Zapraszamy do uczestniczenia we Mszach Świętych niedzielnych z naszej świątyni dzięki
transmisji na żywo o godz. 9.30, 11.00, 12.30 i 14.00 na kanale You
Tube https://www.youtube.com/channel/UC6TinSpC98_431K-uHtEdrQ
8. Ogłoszenie Gminy Pruszcz Gdański: W całej Polsce rozpoczął się właśnie Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań. Podstawową formą udziału w spisie jest samospis
internetowy. Wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz. Udział
w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkich mieszkańców. Osoby, które nie mają dostępu
do Internetu, a nie chcą, by kontaktował się z nimi rachmistrz spisowy, mogą dokonać
samospisu w urzędzie gminy w godzinach jego otwarcia.

