
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

28 CZERWIEC 2020 

 

1. W dni powszednie o godz. 17.30 wystawienie Najśw. Sakramentu i Różanie 

św., o godz. 18.00 Msza św. Zapraszamy.  

2. Jutro 29 czerwca przeżywamy Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła. 

Zapraszamy do licznego udziału we Mszach św. W tym dniu modlimy się w 

intencji Ojca św. Franciszka i za Kościół św. W naszym dekanacie odpust Piotra 

i Pawła w Orlu. 

3. W tym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne I Czwartek, Piątek i Sobota 

miesiąca. W czwartek parafialny dzień Miłosierdzia Bożego. O godz. 15.00 

Msza św., następnie Droga Krzyżowa i Adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 

18.00. O godz. 17.30 Różaniec św. W piątek okazja do spowiedzi św. od godz. 

16.00; o godz. 16.30 Msza św. pierwszopiątkowa dla dzieci i młodzieży. 

Rozpoczęły się wakacje. Rok szkolny przebiegał całkowicie w odmienny 

sposób niż inne lata z powodu pandemii. Mszę św.  o godz. 16.30 uczyńmy 

dziękczynną za ten miniony rok. Pragniemy dziękować Panu Bogu za to że 

środowiska szkolne ustrzegły się od pandemii koronawirusa i mimo 

niebezpieczeństwa możny było kontynuować naukę. Prosić będziemy o dobre 

wakacje i szczęśliwy i zdrowy powrót w dniu 1 wrześniu do szkoły. W piątek o 

godz. 17.30 skupienie Żywego Różańca i o godz. 18.00 Msza św. W sobotę po 

Mszy św. o godz. 7.00 Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najśw. Maryi 

Panny. Po Mszy św. o godz. 8.00 nawiedzenie chorych z sakramentami św. 

4. W sobotę i niedzielę: 4 – 5 lipca 2020r. przeżywać będziemy w Sanktuarium 

Kalwaryjskim odpust NMP Uzdrowienia Chorych. 

Sobota 

16:00 - Obchody kalwaryjskie (początek w kościele klasztornym) 

19:00 - Msza św. przed cudownym obrazem 

niedziela 

10:00 - Suma Odpustowa pod przewodnictwem ks. Biskupa połączona z 

udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych i błogosławieństwem 

lourdzkim, (Kellerplatz – kaplica Kajfasza)  

Po Sumie błogosławieństwo pojazdów mechanicznych 

Ze względu na trwający stan epidemii prosimy o przestrzeganie przepisów 

sanitarnych o dystansie 2 m i noszeniu maseczek. 

W niedzielę nie będzie tradycyjnego przemarszu z kościoła na Kalwarię. 

 

5. Pielgrzymka Kaszubska z Helu na Jasną Górę wyruszy 25 lipca 2020 r., o godz. 

6:00 z Kościoła Bożego Ciała na Helu.  

Bliższe informacje na stronach internetowych: Pielgrzymka Kaszubska: 

www.kaszubskapielgrzymka.pl 



6. 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. 

7. 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 tym tygodniu zmarli śp. + Izabela Tomczak l. 82 z ul. Broniewskiego  

 

mailto:seminarium@gsd.gda.pl

