
III NIEDZIELA WIELKANOCNA 

26. IV. 2020 

 

1. Dzisiaj Niedziela Biblijna i rozpoczęcie Tygodnia Biblijnego 

2. W dniu dzisiejszym mija 12 rocznica ingresu ks. Abp Sławoja Leszka Głódźa 

do Bazyliki Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie. Pamiętajmy w modlitwie o 

Pasterzu naszego Kościoła i całej wspólnoty. 

3. Program Mszy św. odprawiamy wg stałego porządku w niedzielę i dni 

powszednie. Dodatkowa Msza św. jest każdego dnia o godz. 20.00. 

Nabożeństwa, które sprawujemy to z rana Różaniec św., o godz. 15.00 Koronka 

do Miłosierdzia Bożego. O godz. 17.30 Różaniec św., oraz o godz. 20.30. 

Zapraszamy do udziału w tych nabożeństwach. Szczególnie Msza św. o godz. 

20.00, i Różaniec o godz. 20.30 jest w intencji o ustanie epidemii koronawirusa.  

4. Intencje mszalne zamówione wcześniej przez rodzinę odprawiamy wg 

ustalonego kalendarza. 

5. Z życia Kościoła w Polsce: dzisiaj ogólnopolskie uroczystości św. Wojciecha 

w Gnieźnie. Św. Wojciech jest także patronem naszej archidiecezji. Również w 

katedrze Oliwskiej Msza św. odpustowa. Dzisiejszy dzień to także XIV 

Ogólnopolska Niedziela Modlitw za kierowców. Inicjatywa jest związana z 

MIVĄ Polską.  Stowarzyszeniem kierowców. 

6. Zbliża się maj miesiąc Maryjny. W piątek pierwszego maja rozpoczynamy 

nabożeństwa Majowe. Zapraszamy na godz. 17.30 (Różaniec św. i Litanie do 

Matki Najśw.). 13 Maja w tym roku Dzień Fatimski. Po Mszy św. wieczornej 

nabożeństwo Fatimskie odprawimy w kościele. (obowiązuje jeszcze zakaz 

urządzania procesji). 

7. W niedzielę następną przypada 3 Maja. Jest to Uroczystość Matki Bożej 

Królowej Polski. Ze względu na niedzielę wielkanocną w tym dniu, 

Uroczystość Królowej Polski obchodzić będziemy wg kalendarza na ten rok w 

sobotę. W sobotę więc Msze św. jak w niedzielę. O godz. 7.00, 8.30, 10.00, 

11.30, 13.00, 16.00, 18.00.  

8. Przyszła niedziela jest nazywana „Dobrego Pasterza” i podczas Mszy św. 

modlimy się o powołania do stanu duchownego i zakonnego. 

9. W tym tygodniu w piątek i sobotę przypadają Dni Eucharystyczne. W piątek 

zapraszamy do skorzystania z Sakramentu Spowiedzi św. od godz. 15.00. O 

godz. 16.30 Msza św. pierwszopiątkowa dla dzieci, o godz.17.30 skupienie 

Żywego Różańca i Msza św. W sobotę podczas Mszy św. odnowienie Ślubów 

Jasnogórskich. 

10. Jest przygotowany program terminów Komunii św. Jest 14 terminów, które  

podajemy. W jednej grupie proponujemy trójkę dzieci i do każdego dziecka 10, 

12 gości. Msze św. komunijne odprawiać będziemy w piątek, sobotę i niedzielę. 

Zaczniemy od piątku 29 maja 2020 roku. Prosimy rodziców o kontaktowanie 



się z ks. Arturem. Cały program Komunii św. na ten rok podany jest na stronach 

internetowych naszej parafii.  

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

poprzez wpłatę na konto parafii podane na stronie internetowej naszej parafii, 

oraz indywidualnie w zakrystii.  
12. + Elżbieta Zielonka l. 89 z ul. Karnowskiego 


