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1. Sierpień jest miesiącem trzeźwości i czuwania. W wieczornej modlitwie 

modlimy się w intencji naszej Ojczyzny i o trzeźwość narodu. Trzeźwość i 

czuwanie to najskuteczniejsza obrona przed niebezpieczeństwami, które 

czyhają na nasze życie a przede wszystkim nadzieja i ufność pokładana w Bogu. 

2. Przewodniczący Episkopatu Polski ks. abp Gądecki apeluje: W poczuciu 

odpowiedzialności za życie i zdrowie Polaków, apeluję ponownie do wszystkich 

wiernych o ścisłe przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych, a zwłaszcza o zakrywanie 

ust i nosa podczas nabożeństw religijnych. Apeluję do kapłanów, aby przypominali 

uczestnikom zgromadzeń religijnych o tym obowiązku oraz by stwarzali wiernym 

możliwość przyjmowania Komunii Świętej na rękę, według szczegółowych 

przepisów diecezjalnych. Dziękuję za konsekwentne i sumienne przestrzeganie 

zaleceń w ostatnich miesiącach, dzięki czemu parafie – choć w trudniejszych 

warunkach – mogą dalej, bez przeszkód prowadzić swoją aktywność duszpasterską i 

służyć nam wszystkim. 

3. Dzisiaj o godz. 15.00 Msza św. w Kaplicy Leśnej w Piaśnicy. Przy kościele 

będzie autobus, którym można udać się do Piaśnicy. Wyjeżdża sprzed kościoła 

o godz. 14.30. Zapraszamy. 

4. „W związku z przejściem arcybiskupa metropolity gdańskiego Sławoja Leszka 

Głódzia na emeryturę, papież Franciszek ustanowił od dn. 13 sierpnia 2020 r. 

biskupa elbląskiego Jacka Jezierskiego administratorem apostolskim 

archidiecezji gdańskiej. Ksiądz biskup będzie kierował naszą archidiecezją do 

czasu ustanowienia przez Stolicę Apostolską nowego arcybiskupa metropolity 

gdańskiego. Wspieramy modlitwą biskupa Jacka, wypraszając dla niego 

potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo. 

5. 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, a także w 

biurze parafialnym. 

6. Dzisiaj zbiórka do puszek na rzecz poszkodowanych w Bejrucie. Za złożone 

ofiary na te cele składamy serdeczne Bóg zapłać.  


