
XI NIEDZIELA ZWYKŁA 

14 CZERWIEC 2020 

 

1. W naszej parafii przeżywamy dzisiaj pasterską wizytację ks. biskupa Wiesława Szlachetki, 

który udzieli sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży. 
2. W czerwcu zapraszamy na Nabożeństwo Czerwcowe o godz. 17.30 

3. W Oktawie Bożego Ciała do Piątku włącznie. procesja Eucharystyczna wokół 

kościoła. Procesja po Mszach wieczornych o godz. 18.00.  

4. W piątek 19 czerwca Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nie 

obowiązuje post. 

5. W sobotę 20 czerwca Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny. 

6. W niedzielę 21 VI 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.  

7.  
8. 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. 

9.  
Komunikaty: 

50. rocznica święceń kapłańskich  Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego 

 Przeżywamy Złoty Jubileusz Kapłaństwa Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego 

Sławoja Leszka Głódzia, który 14 czerwca 1970 roku został wyświęcony w Białymstoku na 

prezbitera przez ówczesnego Biskupa, dziś Kardynała, Henryka Gulbinowicza. 

 Pragniemy wraz z Pasterzem naszej Archidiecezji podziękować Panu Bogu za te 50 lat 

Jego kapłańskiej posługi, wpierw w Archidiecezji Białostockiej (w latach 1970-1972 oraz 

1980-1981), potem w Paryżu (w latach 1972-1974), na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 

(w latach 1974-1976), w Papieskim Instytucie Wschodnim w Rzymie (w latach 1976-1980), 

w Watykanie (w latach 1981-1991), następnie za posługę już jako Biskupa w Ordynariacie 

Polowym Wojska Polskiego (w latach 1991-2005), w Diecezji Warszawsko-Praskiej (w latach 

2005-2008), a także w Archidiecezji Gdańskiej, gdzie od 12 lat jako Arcybiskup Metropolita 

jest naszym Pasterzem. 

 Dziękczynną Mszę Świętą Jubilat będzie celebrował w Archikatedrze Oliwskiej w 

niedzielę, 21 czerwca br., o godz. 13.00, zaś okolicznościowe kazanie wygłosi Ksiądz 

Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński.  

 Serdecznie zapraszamy do udziału w tej rocznicowej uroczystości i prosimy o modlitwę 

w intencji Dostojnego Jubilata. 

 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. 

O spotkaniu Pieszej Pielgrzymki Kaszubskiej z Helu na Jasną Górę 

W niedzielę, 21 czerwca 2020 r. w kościele pw. Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej w 

Wejherowie, ul. Narutowicza 2, odbędzie się spotkanie Pieszej Pielgrzymki Kaszubskiej z 

Helu na Jasną Górę. 

Spotkanie rozpocznie się Eucharystią o godz. 14:00, a po niej odbędzie się 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 
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