
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 

17. V. 2020 

 

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

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

na nabożeństwa:  rano Różaniec św., o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia 

Bożego. O godz. 17.30 i 20.30 Różaniec św.. Msza św. o godz. 20.00, i 

Różaniec o godz. 20.30 jest w intencji o ustanie epidemii koronawirusa. 

Nabożeństwo Majowe o godz. 17.30. Msza św. o godz. 18.00 

2. Wczoraj w sobotę pięciu kandydatów przyjęło święcenia prezbiteratu w 

katedrze Oliwskiej. Módlmy się za nowo wyświęconych kapłanów i o 

powołania do stanu kapłańskiego i zakonnego. 

3. Dzisiaj o godz. 11.30 w Archikatedrze Oliwskiej w Gdańsku pod 

przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity 

Gdańskiego będzie sprawowana Msza Święta dziękczynna za życie i pontyfikat 

św. Jana Pawła II. Liturgia transmitowana będzie na stronie Gościa Gdańskiego. 

4. Zapraszamy do zaangażowania się w obchody stulecia urodzin naszego 

wielkiego Rodaka. Dzisiaj z tej okazji koncert „Cała Polska śpiewa dla św. 

Jana Pawła II”. – to okolicznościowy koncert na żywo, który przypomni 

najważniejsze wydarzenia z życia św. Jana Pawła II, a także jego dziedzictwo 

duchowe, które odmieniło kościół i wpłynęło na losy całego świata. 

Prowadzący w studiu Telewizji Polskiej połączą się z kościołem w 

Wadowicach, kaplicą na Wawelu, Sanktuarium w Łagiewnikach, kaplicą Matki 

Boskiej Jasnogórskiej w Częstochowie oraz Archikatedrą Oliwską w Gdańsku. 

We wszystkich miejscach zabrzmią ulubione pieśni Jana Pawła II w wykonaniu 

gwiazd polskiej estrady. W Gdańsku wystąpią: Natalia Kukulska, Katarzyna 

Moś, Alicja Węgorzewska i chór Gospel Rain. 

5. Dzisiaj 17 Maja przypadają imieniny ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódźa 

Metropolity Gdańskiego. Módlmy się za naszego Arcypasterza o zdrowie i 

Boże Błogosławieństwo w Jego intencji.  

6. W poniedziałek 18. Maja przypada 100 rocznica urodzin Ojca św. Jana Pawła 

II. Jest to szczególny dzień wdzięczności Bogu za Jana Pawła II. Tego dnia 

Papież Franciszek będzie modlił się u grobu św. Jana Pawła II. Msza Święta 

będzie celebrowana bez udziału wiernych, ale będzie transmitowana na kanale 

YouTube Vatican News oraz przez inne media w Polsce i na świecie. Także w 

poniedziałek 18 maja, m.in. w TVP1 o godz. 20.00, zostanie wyemitowane 

przesłanie papieża Franciszka skierowane do Polaków z okazji stulecia urodzin 

św. Jana Pawła II. 

7. W tym tygodniu przypadają dni modlitw o urodzaje. W poniedziałek o 

pomyślność zasiewów, we wtorek o uświęcenie pracy ludzkiej, w środę za 

głodujących. 

https://gdansk.gosc.pl/


8. W piątek rozpoczyna się Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego. 

9. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest 

to Uroczystość Odpustowa na Kalwarii Wejherowskiej, gromadząca licznych 

pielgrzymów przybywających pieszo z różnych parafii. Niestety w tym roku ze 

względu na epidemię nie można przeżywać te Uroczystości jak w poprzednich 

latach. Jednak niedziele odpustowe pragniemy celebrować, tak jak zezwalają 

nam na to aktualne rozporządzenia państwowe i kościelne. Dlatego zapraszamy 

do duchowej łączności poprzez transmisję telewizyjną, internetową i 

facebookową. Sumy odpustowe zostaną odprawione w kościele klasztornym o 

godzinie 10.30 w niedzielę 24 maja i 7 czerwca.  

10. Przypominamy, że w sprawach przyjęcia dzieci do I Komunii św. osoby 

zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do ks. Artura. 

11. Obecnie w czasie Mszy św. i nabożeństwach jednorazowo może 

uczestniczyć 80 osób. 

12. 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.  


