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1. Nabożeństwach majowe -  w dni powszednie w łączności z Mszami Świętymi 

wieczornymi o godz. 18.00. 

 
2. Spotkanie dla kandydatów przygotowujących się do bierzmowania odbędzie 

się za dwa tygodnie w niedzielę 4 czerwca po Mszy Świętej odprawionej o godz. 
11.30.   

 

3. Tczewski Marsz Życia odbędzie się za dwa tygodnie w niedzielę 4 czerwca. 

Początek marszu w Kościele farnym na starym mieście o godz. 15.00. Następnie 

pójdziemy ulicami Tczewa z radosnym śpiewem do Kościoła NMP Matki Kościoła. 

Marsz zakończy się koncertem uwielbienia w Kościele NMP Matki Kościoła ok. godziny 

16.10. Zapraszamy rodziców z dziećmi, dziadków, młodzież i wszystkich, którym 

bliski jest temat ochrony życia. 

 

4. Już niebawem obchodzić będziemy Uroczystość Bożego Ciała. Rodziny, które 

chciałyby przy swojej posesji przygotować Panu Jezusowi ołtarz mogą się już 

zgłaszać. W procesji przejdziemy ulicami: Spółdzielczą, Pionierów, Bosmańską, 

Robotniczą, Stoczniowców, Pionierów i Spółdzielczą.  

 

5.  Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci które w przyszłym roku 

przystąpią do I Komunii Świętej odbędzie się za miesiąc w niedzielę 18 czerwca 

po Mszy Świętej odprawionej o godz. 11.30. Pierwsza Komunii Święta w przyszłym 

roku wypadnie 11 maja (w drugą sobotę maja).  

 
6. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej zaprasza młodych 

mężczyzn, którzy rozpoznają w sobie powołanie do kapłaństwa, do rozpoczęcia 
formacji i studiów w pelplińskim seminarium, które jest częścią Wydziału 

Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kandydaci, w tym również 
tegoroczni maturzyści, proszeni są o zgłoszenie się do 12 lipca 2023 r. na rozmowę 

kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 508 830 077) oraz o złożenie 
w Rektoracie Seminarium odpowiednich dokumentów. Szczegółowe informacje na 

temat warunków przyjęcia są podane na stronie internetowej seminariumpelplin.pl. 

7. Ksiądz Kapelan Szpitali Tczewskich informuje, że jest cały czas do 

dyspozycji chorych, ich rodzin i personelu pod numerem 
kontaktowym 797474604. Ten numer jest ogólnodostępny w internecie, na naszej 

stronie internetowej a także na plakacie w naszej gablocie. 

Ksiądz Kapelan jednocześnie przypomina, że sakrament namaszczenia chorych nie 

jest „ostatnim namaszczeniem”, lecz sakramentem uzdrowienia.                           
Zachęca, aby nie zwlekać zbyt długo z poproszeniem kapłana, lecz aby dzwonić już w 

momencie, kiedy chory jedzie do szpitala lub w momencie początkowego stadium 

choroby. 

8. Za pracę w ogrodzie dziękuję: Waldemarowi Mellerowi 

http://seminariumpelplin.pl/


 
9. W tym tygodniu proszę o pomoc w ogrodzie parafian z ulicy: Czatkowskiej w 

Tczewie 
 

10. Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł śp. Andrzej Łuński z ul. Spółdzielczej. 
Pogrzeb odbędzie się w środę w kaplicy na Cmentarzu Nowym na ul. 30 – stycznia o 

godz. 10.30. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.  
 

 


