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INTENCJE MSZALNE 26.02 – 04.03

Zapraszamy do uczestnictwa we Mszach Świętych i przystąpienia do 
Sakramentów Świętych w poleconych intencjach. Zauważone błędy prosimy 

zgłosić w celu korekty.  

  

    
         

     
Poniedziałek 26 lutego

17:00 + Stanisław Necel, bracia 
Roman i Stanisław

Wtorek  27 lutego
           
17:00 +  Matka chrzestna Barbara 
Bonke

Sroda 28 lutego

17:00 + Ojciec Józef i matka 
Krystyna

Czwartek  01 marca

17:00 +  Stanisław i Łukasz Necel

18:00 + Ojciec Zygfryd

 

  

Piątek  02 marca

17:00 + Dziadkowie: Potrykus i 
Ceynowa

18:00 + Brunon Hincke w 
rocznicę śmierci

Sobota 03 marca
               

17:00 +  Kazimierz Domaszk

18:00 + Stanisław i Łukasz Necel

 Niedziela  04 marca
III Wielkiego Postu

08:00 + Dziadkowie: Jan i 
Franciszka Plinscy

10:30 + Andrzej Goyke i Ryszard 
Kowalewski

16:00 + Rodzice: Baran i Dettlaff

  

 



1 CZYTANIE: (Rdz 22, 1-2. 9-13. 
15-18)
2 CZYTANIE: (Rz 8, 31b-34)
EWANGELIA: (Mk 9, 2-10)

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
NA II NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU

25 LUTEGO 2018 r. 
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    Jak co roku, w przypadającą dziś II Niedzielę Wielkiego Postu w tzw. Niedzielę „Ad Gentes” 
obchodzimy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Pamiętamy o polskich 
misjonarzach pracujących w blisko 100 krajach świata ofiarując im naszą modlitwę oraz 
składane dziś ofiary do puszek, które pomogą misjonarzom realizować dzieła 
ewangelizacyjne i humanitarne.

    Trwa okres Wielkiego Postu, w którym podejmujemy przemieniające nas dobre uczynki: 
post, modlitwę i jałmużnę. Jest to szczególna okazja do tego, by także w hojnym geście 
miłości podzielić się z bliźnimi poprzez ofiary złożone do skarbonki z napisem „Jałmużna 
postna”, pomagając w ten najbardziej potrzebującym. Dzieci w czasie rekolekcji 
otrzymały rodzinne skarbonki jałmużny postnej, które przynoszą do kościoła w Wielką 
Sobotę wraz ze święconką.

    Dziś oraz w każdą niedzielę Wielkiego Postu Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godzinie 
15:00. Poprzedzi je Koronka do Bożego Miłosierdzia. Z udziałem w wielkopostnych 
nabożeństwach Drogi Krzyżowej oraz Gorzki Żali związany jest przywilej odpustu 
zupełnego.

    W piątek zapraszam na nabożeństwo Drogi Krzyżowej dzieci i młodzież na godzinę 16.00, 
dorosłych na 17.30.

    W tym tygodniu przypadają także dni eucharystyczne. W czwartek o godzinie 17 Msza 
święta wotywna o Chrystusie Najwyższym Kapłanie w intencji powołań, w piątek 
odwiedzę stałych zgłoszonych chorych z posługą sakramentalną, a po południu między 
15.40, a 17.00 okazja do spowiedzi świętej z przerwą na nabożeństwo Drogi Krzyżowej. 
W piątek o godzinie 18 Msza święta wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa 
połączona z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i nabożeństwem wynagradzającym 
z Aktem Ofiarowania.

    W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17:00 Msza święta wotywna ku czci Niepokalanego 
Serca Najświętszej Maryi Panny.

    Przy wyjściu można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego”, a także za symboliczną 
ofiarę biuletyn parafialny.

    Są jeszcze wolne miejsca na wycieczkę i pielgrzymkę do Petersburga. Zapisy w biurze 
parafialnym.

    Przypominamy o możliwości przynoszenia na plebanię fantów na loterię w ramach 
Parafialnego Festynu w Dzień Matki, z okazji srebrnego jubileuszu istnienia parafii.

    Intencje na 2019 rok można zapisywać w biurze parafialnym w godzinach urzędowania.

    W przyszłą niedzielę spotkanie Żywego Różańca o godzinie 14.15 

Ks. Sławomir Skoblik

Weekend w Gdańskim Seminarium Duchownym | 2-4.03

Od 2 do 4 marca 2018 roku odbędzie się u nas kolejny już Weekend w 
seminarium. Na to wydarzenie zapraszamy każdego młodego 
mężczyznę, który rozeznaje swoje powołanie i ma pragnienie 
wyciszenia się i skupienia oraz przeżycia kilku dni rytmem 
seminaryjnego planu dnia.

Przeżywający ten czas w seminarium będą uczestniczyć w modlitwach 
razem z klerykami, w tym w codziennej Mszy świętej. Przewidziane są 
również m.in. zajęcia formacyjne prowadzone przez alumnów, a także 
tzw. spotkanie braterskie, podczas którego uczestnicy Weekendu będą 
mogli porozmawiać z klerykami. Ostatnim punktem programu będzie 
niedzielna Msza święta w katedrze oliwskiej.

Ważne informacje:

Oprócz rzeczy osobistych należy zabrać ze sobą śpiwór i poduszkę, a 
koszt uczestnictwa wynosi 30 zł.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się na podany poniżej kontakt, w treści 
uwzględniając:

    imię i nazwisko
    parafię
    wiek
    rodzaj szkoły/studia

Kontakt:
Ojciec duchowny Ks. Jan Uchwat – juchwat@wp.pl , 508 409 192
lub
kl. Damian Trzebiatowski – damian.trzebiatowski@gmail.com
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