
XII NIEDZIELA ZWYKŁA 

21 CZERWIEC 2020 

 

1. Nabożeństwo Czerwcowe o godz. 17.30. Zapraszamy 

2. W piątek skończyły się procesje Bożego Ciała i Uroczystości Najświętszego 

Serca Jezusa. W tych minionych dniach skupialiśmy się na uwielbieniu 

Chrystusa Eucharystycznego i przeżywaliśmy wspólnotowy charakter 

Kościoła, którego Głową jest Jezus Chrystus, a my żywymi Członkami 

Mistycznego Ciała Chrystusa. To świadectwo wiary było nam potrzebne, 

umocniło nas w tym roku szczególnie ze względu na sytuację koronawirusa. 

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim za udział i uświetnienie procesji 

Eucharystycznej w Boże Ciało i w oktawie do piątku włącznie. Szczególnie 

asyście procesyjnej za chorągwie, sztandary, baldachim itp. Dzieciom za 

sypanie kwiatków przed Najświętszym Sakramentem. Dzieciom Komunijnym 

za ich obecność na Mszach św. w białym tygodniu. Trwajmy dalej w tej 

wspólnocie wiary jedności Kościoła. 

3. Wczoraj w Kościele Mariackim ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź udzielił 

święceń diakonatu 12 kandydatom do kapłaństwa. Wśród nich święcenia 

diakonatu przyjął nasz parafianin ks. diakon Jakub Wojewódka. Pamiętajmy w 

modlitwach o nowo wyświęconych diakonach i naszym parafianinie.  

4. Dzisiaj 50. rocznica święceń kapłańskich ks. Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego 

Mszę Świętą Jubilat celebruje w Archikatedrze Oliwskiej. o godz. 13.00, zaś okolicznościowe kazanie 

wygłosi Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński. Ksiądz Arcybiskup 

Sławoj Leszek Głódź który 14 czerwca 1970 roku został wyświęcony w Białymstoku na prezbitera przez 

ówczesnego Biskupa, dziś Kardynała, Henryka Gulbinowicza. Serdecznie zapraszamy do udziału w tej 

rocznicowej uroczystości i prosimy o modlitwę w intencji Dostojnego Jubilata. 
5. Dzisiaj w naszej parafii odpust Błogosławionej Męczennicy Alicji Kotowskiej 

i Towarzyszy. O godz. 15.00 w kaplicy lasu Piaśnickiego Msza św. odpustowa 

z procesją Eucharystyczną do grobu Błogosławionej. Przy kościele będzie 

podstawiony autobus, którym można dojechać do lasu piaśnickiego.  

6. Dzisiaj o godz. 14.00 w naszym kościele odbędzie się spotkanie Pieszej Pielgrzymki 

Kaszubskiej z Helu na Jasną Górę. O godz.14:00 Msza św.,  a po niej część informacyjna, 

na której przedstawione zostaną kwestie organizacyjne dotyczące przebiegu i możliwości 

udziału w tegorocznej pielgrzymce. Zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkich 

pielgrzymów, przyjaciół i gospodarzy 
7. We wtorek 23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca. Zapraszamy Ojców rodzin na 

Mszę św. wieczorną i nabożeństwo czerwcowe by wspólnie modlić się przez 

wstawiennictwo św. Józefa i bl. Alicji Kotowskiej o Boże błogosławieństwo dla 

Ojców naszych rodzin. 

8. W środę 24 czerwca Uroczystość narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 

Zapraszamy na Msze św. w tym dniu.  



9. W sobotę 27 czerwca obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

Nieustającej Pomocy. Zapraszamy szczególni na nabożeństwo o godz. 17.30 i 

Mszę św.  

10. Ogłoszenie Caritas: dyżur zespołu "Caritas" odbędzie się 24/06/2020 r. 

(środa) w godz. 17.00 - 18.00 w salce parafialnej (przed mszą święta ) od ul. 

Derdowskiego. Zapraszamy! 

11. Bóg zapłać za troskę o kościół i przekazywanie ofiar na jego utrzymanie 

przez dokonywanie wpłat na konto parafialne, składane ofiary podczas Mszy 

św. i indywidualnie oraz do skarbon. 
 O naborze do Gdańskiego Seminarium Duchownego 

Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego zwraca się do wszystkich, którzy odczuwają w 

sobie powołanie do kapłaństwa, by nie zwlekali z decyzją i zgłosili się do naszej 

archidiecezjalnej uczelni. Wraz z nowym rokiem akademickim kandydaci będą mogli 

rozpocząć studia filozoficzno-teologiczne i wejść na drogę seminaryjnej formacji ku 

kapłaństwu. 

Szczegółowe informacje na temat procedury rekrutacji do Gdańskiego Seminarium 

Duchownego i warunków przyjęcia są podane na stronie internetowej seminarium oraz w 

gablocie ogłoszeń w naszym kościele. Można się z nimi zapoznać także w biurze parafialnym. 

        Ks. Krzysztof Kinowski, Rektor GSD 

Zasady przyjmowania do Gdańskiego Seminarium Duchownego 

w roku akademickim 2020/2021 podane są na stronie internetowej parafii, w gablotach 

parafialnych. Można się skontaktować: 

e-mail: sekretariat@gsd.gda.pl; tel.: 58 552 00 50. 

W sprawie rekolekcji dla maturzystów i studentów „Matura… i co dalej?” w 

Gdańskim Seminarium Duchownym 26 –28 czerwca 2020 

Gdańskie Seminarium Duchowne w dniach 26 – 28 czerwca 2020 r. organizuje dni skupienia 

dla maturzystów i studentów pod hasłem „Matura… i co dalej?”. Razem z ojcami duchownymi 

i klerykami będą mogli rozeznać swoje życiowe powołanie i otrzymać pomoc w podjęciu 

decyzji o wstąpieniu do Gdańskiego Seminarium. 

Zgłoszenia i ewentualne zapytania prosimy kierować do ojca duchownego ks. Jana Uchwata, 

tel. 508409192, juchwat@wp.pl lub kl. Wojciecha Michalskiego, wojmic50@gmail.com. 

Oprócz rzeczy osobistych należy przywieźć ze sobą Pismo Święte, notatnik, śpiwór i strój 

sportowy.Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Seminarium 

http://gsd.gda.pl oraz na Facebooku. 
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