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1. W dni powszednie od godz. 17.30 Adoracja Najśw. Sakramentu, o godz. 18.00 

Msza św. wieczorna. Zapraszamy na Adorację Najśw. Sakramentu jutro i we 

wtorek przed Środą Popielcową. 
2. Dzisiaj ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański obchodzi 

29 rocznicę święceń biskupich. Miłosiernemu Bogu polecamy pasterzowanie 

naszego Arcypasterza i upraszamy zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla tej 

trudnej posługi w Kościele Gdańskim i Ojczyźnie naszej. 

3. Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele w Polsce 53 Tydzień Modlitw o Trzeźwość 

Narodu. W czasie Adoracji szczególnie modlić się będziemy w tej intencji. 

Modlitwy i przemyślenia czerpiemy od ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, który 

jest nazywany Apostołem Trzeźwości. Hasło tego roku to jego słowa 

„Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach”. Tymi i podobnymi modlitwami 

przygotowujemy się do beatyfikacji ks. Prymasa Wyszyńskiego. W związku z 

tą beatyfikacją organizowane są wyjazdy grupowe na uroczystość do 

Warszawy. Osoby, które pragną wziąć udział w beatyfikacji Sługi Bożego 

kard. Stefana Wyszyńskiego w dniu 7 VI 2020 r. w Warszawie na Placu 

Piłsudskiego winne się zgłosić do biura parafialnego, albo do zakrystii u 

księdza, który podejmuje się organizacji wyjazdu. Może to być wyjazd 

specjalnym pociągiem z Gdyni do Warszawy, autobus, czy wyjazd własnym 

samochodem. Trzeba zgłosić, żeby otrzymać kartę wstępu, czy kartę 

parkingową. Wypełniona specjalna ankieta zostanie przesłana do Wydziału 

Duszpasterskiego do dnia 20 marca 2020r. Jest to termin ostateczny. 

4. W środę Popielec i rozpoczęcie Wielkiego Postu. Msze św. w Środę 

Popielcową o godz. 7.00, 8.00, 10.00, 17.00, 18.00, 19.00. Podczas Mszy św. 

obrzęd sypania głów popiołem. W Środę Popielcową obowiązuje ścisły post. 

W środę popielcową w naszej parafii będą rozdawane „skarbonki 

wielkopostne”. Praktykowanie jałmużny można podjąć indywidualnie lub 

rodzinnie (zalecamy pobranie jednej skarbonki na jedną rodzinę). Zbiórka 

potrwa do końca Wielkiego Postu i do Wielkiej Soboty. Wtedy będziemy 

prosić o przyniesieni skarbonek do kościoła, razem ze święconką.  

5. Od Środy Popielcowej do I niedzieli Wielkiego Postu trwają kwartalne dni 

modlitw o ducha pokuty. 

6. W piątki Wielkiego Postu Droga Krzyżowa. Rano po Mszy św. o godz. 8.00, 

dla dzieci o godz. 17.00, o godz. 18.00 Msza św. z kazaniem pasyjnym i Droga 

Krzyżowa. W piątek jest ogłoszony jako dzień modlitwy i pokuty za grzechy 

wykorzystania seksualnego małoletnich. 

7. W niedzielę Gorzkie Żale. I część po Mszy św. o godz. 8.30, po Mszy św. o 

godz. 10.00 i przed wieczorną Mszą św. o godz. 17.40. 

8. W sobotę 7.III w Konwikcie św. Leona rozpoczyna się kurs przedmałżeński. 

Początek o godz. 19.00, potrwa tydzień czasu. Zapisy na I nauce. 

9. W naszej parafii 15 III ks. Bp. Wiesław Szlachetka w dniu 15 marca udzieli 

młodzieży szkół średnich sakramentu bierzmowania i zarazem przeprowadzi 

wizytację kanoniczną. 
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10. Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę naszej archidiecezji odbędzie się 15 

III. Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się u ks. Artura. 

11. Serdeczne zapraszamy nowe chętne osoby do scholki parafialnej 

„Chrystusowe Owieczki”. Próby odbywają się w poniedziałki o godz. 16.00. 

Dzieci zainteresowane mogą na tą godzinę przyjść do salki parafialnej. 

Wszystkim przypominamy, że można nabyć płytę z nagraniami zespołu 

„Chrystusowe Owieczki” w sklepiku parafialnym. 

12. W poniedziałek o godz. 19.00 spotkanie w kościele dla Młodzieży 

przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.  


