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Pierwsze czytanie: Wj 19,1-6a; Drugie czytanie: Rz 5,6-11; Ewangelia: Mt 9,36-10,8.

 Dz 6,1-7; Ps 33,1-2.4-5.18-19; 1 P 2,4-9; J 14,6; J 14,1-12

 Przez kilka tygodni w naszym Tygodniku przyglądaliśmy
się objawieniom Matki Bożej w Fatimie. Warto na koniec
odnieść się do tak zwanej "trzeciej tajemnicy fatimskiej",
która wywarła największe wrażenie na dzieciach, a jej
treść przez długi czas była pilnie strzeżona. Łucja podkre-
ślała, że "trzecia tajemnica" jest "przeznaczona tylko dla
samego papieża". Ujawnił ją dopiero Jan Paweł II
26 czerwca 2000 roku, a świat poznał jej treść w nastę-
pującej formie:
 Po dwóch częściach, które już przedstawiłam,
zobaczyliśmy po lewej stronie Naszej Pani nieco wyżej
Anioła trzymającego w lewej ręce ognisty miecz;
iskrząc się wyrzucał języki ognia, które zdawało się,
że podpalą świat; ale gasły one w zetknięciu z bla-
skiem, jaki promieniował z prawej ręki Naszej Pani
w jego kierunku; Anioł wskazując prawą ręką ziemię,
powiedział mocnym głosem: Pokuta, Pokuta, Pokuta!
I zobaczyliśmy w nieogarnionym świetle, którym jest
Bóg: "coś podobnego do tego, jak widzi się osoby
w zwierciadle, kiedy przechodzą przed nim Biskupa
odzianego w Biel" mieliśmy przeczucie, że to jest Ojciec
Święty. Wielu innych Biskupów, Kapłanów, zakon-
ników i zakonnic wchodzących na stromą górę, na
której szczycie znajdował się wielki Krzyż zbity z nie-
ociosanych belek jak gdyby z drzewa korkowego
pokrytego korą; Ojciec Święty, zanim tam dotarł,
przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane
i na poły drżący, chwiejnym krokiem, udręczony bólem
i cierpieniem, szedł modląc się za dusze martwych ludzi,
których ciała napotykał na swojej drodze; doszedłszy
do szczytu góry, klęcząc u stóp wielkiego Krzyża, został
zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili
go pociskami z broni palnej i strzałami z łuku i w ten Barbara Majkowska

TRZECIA TAJEMNICA FATIMSKA
sam sposób zginęli jeden po drugim inni Biskupi
Kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób
świeckich, mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji.
Pod dwoma ramionami Krzyża były dwa Anioły, każdy
trzymający w ręce konewkę z kryształu, do których
zbierali krew Męczenników i nią skrapiali dusze
zbliżające się do Boga.
 Treść tej tajemnicy została opublikowana z komentarzem
teologicznym kardynała Ratzingera stanowiącym punkt
odniesienia do wszelkich prób jej interpretacji. Jednym
z wątków poruszanych przez kardynała, a późniejszego
papieża Benedykta XVI, jest miejsce akcji tej tajemnicy,
które zostało oznaczone przez trzy symbole: stromą górę,
prawie zrujnowane miasto i krzyż, zbity z nieociosanych
belek. Dwa pierwsze z nich wskazują na miejsca, w którym
tworzy się historia ludzkości, porównana do mozolnej
wspinaczki ku górze, gdzie pełno jest niebezpieczeństw
i zagrożeń. Celem tej wędrówki jest Krzyż - czyli Zba-
wienie. Kardynał porównał przerażającą wędrówkę
papieża pośród martwych ciał do Drogi Kościoła jako Drogi
Krzyżowej, pełną przelanej niewinnej krwi męczenników,
okrutnych zbrodni czy licznych wojen. W tej Drodze istotna
jest postać Papieża. Wielu łączyło tę tajemnicę z zamachem
na Jana Pawła II z 13 maja 1981 roku. Papież przypisywał
swoje cudowne ocalenie wstawiennictwu Maryi, a kar-
dynał Ratzinger w swoim komentarzu wspomniał, że "osta-
tecznie modlitwa okazuje się potężniejsza od pocisków".
Zakończenie "trzeciej tajemnicy" jest pełne
nadziei, ponieważ pokazuje, że żadne cier-
pienie nie jest bez sensu, a "Kościół cierpiący,
Kościół męczenników staje się drogo-
wskazem dla człowieka poszukującego
Boga".

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości I Komunii,
bierzmowania, odpustu, festynu, Bożego Ciała: - pani katechetce, panom kościelnym, panu organiście, - scholce
muzycznej, Liturgicznej Służbie Ołtarza, - młodzieży (szczególnie za przygotowanie programu artystycznego na festynie),
- paniom pracującym w kuchni parafialnej, - paniom i panom przygotowującym grochówkę, - paniom myjącym okna w
salkach, - rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za dar ołtarza w postaci odnowienia pateny służącej do Mszy Świętej,
- rodzicom dzieci rocznicowych za pyszny tort odpustowy, - wszystkim, którzy dostarczyli fanty oraz ciasto na festyn,
- sprzątającym kościół i dbającym o wystrój kwiatowy w kościele, - dbającym o otoczenie kościoła oraz krzyża,
- zaangażowanym w przygotowanie ołtarzy i dekoracji ulic na Boże Ciało, - niosącym baldachim, chorągwie i sztandary,
- głównemu porządkowemu, panom z Semper Fidelis, - orkiestrze dętej, policji.
Jeśli kogoś pominąłem, to proszę wybaczyć. Wszystkim Wam, Bracia i Siostry, dziękuję za wszelkie zaangażowanie
oraz tak liczny i piękny udział w tych naszych uroczystościach. Bóg zapłać!

Ks. Jan

PODZIĘKOWANIE



ks. Krystian Wilczyński

 Ruszają zapisy do Szkoły Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej. Została ona stworzona specjalnie z myślą o dorosłych,
pracujących lub studiujących osobach, które pragną zgłębić wiedzę na temat Pisma Świętego.
Pełny kurs trwa dwa lata i obejmuje 180 godzin nauki, podzielonych na 12 modułów tematycznych, które zostały tak
opracowane, aby dać słuchaczom całościowy wgląd w Pismo Św. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (w środy),
a każde spotkanie składa się z trzech 45-minutowych wykładów, oddzielonych od siebie krótkimi przerwami. Jest to
więc dogodna, nieobciążająca czasowo propozycja nawet dla osób, które mają wiele obowiązków. Zajęcia mają formę
popularnonaukowych wykładów prowadzonych w przystępny i zrozumiały dla każdego sposób. Ich celem jest
wyposażenie słuchaczy w umiejętności dalszego, samodzielnego zgłębiania Pisma Świętego.
 Zajęcia odbywają się od października do czerwca, w każdą środę, w godzinach od 18:30 do 21:10. Miejscem spotkań
jest aula Wydziału Filologicznego na Uniwersytecie Gdańskim przy ul. Wita Stwosza na Przymorzu.
Szczegóły i zapisy na stronie www.szkolabiblijna.gda.pl. Dodatkowe informacje u księdza Piotra.

Szkoła Biblijna Archidiecezji Gdańskiej

ŚWIATŁO SŁOWA

 Analizując jakie są podstawowe potrzeby człowieka,
z pewnością można by uznać, iż jedną z nich jest potrzeba
przynależenia do kogoś. Łączymy się w rodziny, związki,
wspólnoty, grupy i inne zbiorowości. Nasze społeczne
usposobienie przynagla nas do budowania relacji.
 Wiedział o tym nasz Stwórca, który w dzisiejszej liturgii
Słowa mówi nam o Jego pragnieniu względem nas; Bóg
chce nas mieć w bardzo ścisłej bliskości ze sobą.
 Przyglądając się pierwszemu czytaniu słyszymy pierwszą
wypowiedź Boga do wyprowadzonego
z niewoli egipskiej ludu. Kierowana jest ona
nie do zwartego i świadomego swojej tożsamo-
ści narodu, lecz do masy niewolników i kilku-
wiecznych emigrantów, dla których ziemia
Kanaan była zupełnie obca. Tylko nieliczni
wiedzieli o Jakubie i o pokoleniach, z których
wyrośli.
 Słowo Boga wypowiadane jest zaraz po wejściu na
pustynię Synaj. Bóg mówi w ciszy pustyni, przy braku
bodźców zewnętrznych, bez rozproszeń. Adresuje do
Izraelitów słowo przez Mojżesza. Wyjaśnia im, że są Jego
ludem, szczególną własnością, wyróżnionym narodem
i najważniejsze "królestwem kapłanów i ludem świętym".
 Królestwo kapłanów nie oznacza narodu złożonego tylko
z ofiarników liturgicznie wyświęconych do składania ofiar.
Kapłanem w Bożym królestwie ma być każdy członek
ludu Bożego. Kapłaństwo polega na posiadaniu ścisłej
relacji z Bogiem, któremu ofiarowuje się swoje życie, trudy,
cierpienia, ale i radości, momenty podniosłe i uroczyste.
W duchu tych ofiar człowiek zwraca się do Boga i składa

Mu bezpośrednio swoje dary.
 Możemy zauważyć jak wielkiego trudu podejmuje się Bóg,
żeby przyciągnąć człowieka. Chce odnowić z nami relację,
ale tak, żebyśmy mogli uczynić to poprzez swoją wolną
decyzję.
 Misji przywrócenia nas Ojcu podjął się Boży Syn, stając
się Człowiekiem i objawiając nam Boga na ziemi. Przez
swoją Paschę pojednał nas z Ojcem. Odtąd przez
Chrystusa mamy dziecięco bliską relację z Bogiem.

 W Bożej zapowiedzi z Synaju patrzymy więc
dalej niż na Stary Testament. Tam bowiem
istnieli kapłani z pokolenia Lewiego, którzy skła-
dali ofiary w imieniu ludu. Nasze spojrzenie
dosięga pełni Nowego Testamentu, gdzie przez
chrzest każdy z nas jest włączony w potrójną
funkcję Chrystusa: prorocką, królewską i kap-

łańską. Oto przez Chrystusa mamy śmiały przystęp do
Boga i jesteśmy jego "świętym ludem". Eucharystia jest
odtąd składania przez kapłanów, którzy łączą ofiary
wiernych świeckich z Ofiarą Chrystusa i razem ofiarowują
wszystko Ojcu.
 Taką władzą podzielił się Chrystus ze swoimi Apostołami,
których w dzisiejszej Ewangelii posyła z misją zapowiadania
nadejścia Królestwa Bożego. Znaki jakich mają dokony-
wać: uzdrowienia, egzorcyzmy, nawracanie (głównie)
Izraelitów, wskrzeszanie umarłych; są bezpośrednią
zapowiedzią rzeczywistości boskiej na ziemi. Taką władzą
Pan dzieli się ciągle z następcami Apostołów i z całym
ludem chrześcijańskim. Trwający w zażyłości z Bogiem,
mamy żyć życiem Boga i objawiać Go światu.

 W ubiegłym tygodniu pisałam artykuł o dokonanej aborcji,
dziś w ostatnim numerze gazetki przed wakacjami będzie
coś bardziej optymistycznego. Podczas pobytu w szpitalu
poznałam też inną kobietę, która wyła w ciąży bliźniaczej.
Jedno dziecko było nieuleczalnie chore, a drugie całkowicie
zdrowe. Istniało ryzyko, że gdyby chore dziecko umarło,
mogłoby przez łożysko przekazywać toksyny do swojego
brata lub siostry.
 Poinformowano matkę tych dzieci, że jest możliwe
laserowe odcięcie chorego dziecka od łożyska, bez otwie-

Ogromna moc modlitwy

rania jamy brzusznej. Taki zabieg wykonuje się w nie-
licznych, wykwalifikowanych polskich szpitalach.
Dziewczyna ta była z innego miasta. Już drugi raz
przyjechała do Gdańska by wykonać ten skomplikowany
zabieg. Wtedy właśnie ją poznałam. Mówiła mi, że chore
dziecko albo umrze w jej łonie, albo kilka godzin po
urodzeniu. Ona osobiście najchętniej pozostawiłaby
wszystko tak jak jest, ale bardzo bała się, że zdrowe dziecko
też może umrzeć. Dlatego zdecydowała się laserowo
odciąć chore dziecko, które zdążyła już pokochać. Odcięte



Jak to jest,
gdy Bogu
pęka serce                        ("Getsemani", ks. Janusz St. Pasierb)

 Tak jak maj uważany jest za miesiąc maryjny tak czerwiec
nieodłącznie kojarzy się z nabożeństwem ku czci Najświę-
tszego Serca Jezusa, a w piątek po oktawie Bożego Ciała
(23 czerwca) obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa. Kult Boskiego Serca został zapoczątko-
wany na podstawie objawień francuskiej siostry zakonnej
- św. Małgorzaty Marii Alacoque, która żyła w drugiej
połowie XVII w. W latach 1673-1675 zakonnica doświad-
czyła podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu kilku
objawień, podczas których ukazał jej się sam Pan Jezus.
Według relacji św. Małgorzaty Marii, z piersi Zbawiciela
biły płomienie "jakby z ogniska gorejącego". Rozwarł On
też swoją pierś i symbolicznie położył serce zakonnicy na
swoim sercu. Powiedział przy tym: "Moje Boskie Serce
płonie tak silną miłością ku ludziom, że nie może dłużej
utrzymać tych gorejących płomieni, zamkniętych w moim

dziecko od łożyska zaczęłoby częściowo wchłaniać się
i przy porodzie zdrowego dziecka, urodziłaby też to drugie
częściowo wchłonięte. Kobieta chciałaby pogrzebać to
martwe dziecko z należytym szacunkiem. Dziewczyna ta
naprawdę nie widziała innego rozwiązania, lekarze skłaniali
ją ku temu, choć ostateczny wybór należał do niej. Odciąć
dziecko od łożyska = zakończyć pracę serca dziecka,
któremu pomimo ogromnych wad, to serduszko wciąż biło.
Pan Bóg dał mi łaskę modlitwy za tę dziewczynę i za jej
dziecko. Bóg wysłuchał moją prośbę. Lekarze obwieścili,
że "na dzień dzisiejszy" nie mają zespołu by ten zabieg
wykonać i przekładają go na inny termin. Powiedziałam
o tym przypadku mojej koleżance, która kilka tygodni
wcześniej podjęła się duchowej adopcji dziecka poczętego.
Razem błagałyśmy Pana, przed zabiegiem i w jego dniu,
by Bóg objawił się tym lekarzom i nie dopuścił by zabrali
życie maleństwu. Bóg zainterweniował. Zabieg się nie
udał. Nie można było odciąć dzidziusia. Zobaczcie kochani
jak Bóg walczył o to życie, które stworzył. Wyznaczono
kobiecie inny termin.
 Bóg dał mi siły bym zorganizowała całą sieć ludzi
z Kościoła, którzy będą się wstawiać za tę kobietę i jej
dzieci. Wspaniały Ojciec już miał swój plan, na który ja
bym nie wpadła. W dniu kolejnego zabiegu okazało się, że
pępowiny dzieci splotły się i lekarze nie chcąc się pomylić,
która pępowina należy do chorego dziecka, zrezygnowali
z zabiegu. Powiedzieli kobiecie, że już kolejnej próby w jej
przypadku, w tej klinice się nie podejmą. Nie mam obecnie
z tą dziewczyną kontaktu, ale ciąża była już w takim sta-
dium zaawansowania (ok. 23 tygodnia), że później ze
względów medycznych tego typu zabiegów już się nie
wykonuje.
 Bóg jest cudowny. Jak On to genialnie wymyślił - jako
Ojciec najlepiej się o te dzieci zatroszczy bez ingerencji
człowieka. Modlę się teraz o to, by ta dziewczyna cał-
kowicie w tym cierpieniu zaufała Panu i by zbudowała
z Nim silną relację na całe życie.

Mam doświadczenie, że Pan właśnie w cierpieniu chce
dać się nam znaleźć i budować z nami relację. Ja przez
kilka miesięcy w moich przebytych ciążach żyłam tylko
dzięki sile, którą dawał mi Bóg. Miałam straszne mdłości
od rana do wieczora, czułam się tak tragicznie,
przychodziły przez to stany depresyjne. Pokój serca i siłę
do życia otrzymywałam tylko w Sakramencie Pokuty
i Pojednania oraz w śpiewaniu pieśni uwielbienia. W czasie
tych dolegliwości, byłam skupiona na moim samopoczuciu
i choć chciałam się modlić, żadne słowa nie mogłam zlepić
w całość. Włączałam wtedy pieśni uwielbienia Boga,
a w nich były słowa, których ja sama nie umiałam znaleźć.
Słowa zawierzające i oddające wszystko Panu. Za-
czynałam śpiewać i czułam, jak Duch Święty modli się
we mnie i daje mi siłę by iść dalej. Bóg pozostawił mi
takie pamiątki Swej obecności, które dają mi gwarancję,
że ON JEST BLISKO.
 Jestem ogromnie wdzięczna Stwórcy, że dał mi zobaczyć
moc płynącą z modlitwy. Tak prowadził tę historię
z bliźniakami, że pokazał, kto ma decydujący głos
w sprawie ludzkiego życia. Ocalił dziecko za które
konkretnie prosiliśmy. To daje mi chęć do dalszej modlitwy.
 Mam nadzieję drogi Czytelniku, że choć odrobinę udało
mi się pokazać, że w modlitwie jest siła. Zbliża się czas
wakacji, czas urlopu, więc proszę Ciebie, jeśli masz trochę
więcej czasu poświęć go na modlitwę za szpitale położnicze
w naszym mieście. Powierzaj Panu zabiegi, które w nich
się odbywają. Błagaj proszę za lekarzy, by doświadczali
miłości Jezusa, która nie pozwoli więcej przyczyniać się
do zabrania życia tym najsłabszym i najmniejszym.
Polecam duchową adopcję dziecka poczętego. Istnieje
aplikacja na telefon komórkowy, która przypomina
o modlitwie, pokazuje jak w każdym dniu rozwija się
dziecko, nazywa się ona Adoptuj życie. Bądź świadomy,
że w dużej mierze od kilku minut twojej modlitwy każdego
dnia zależy życie wielu bezbronnych dzieci na świecie.

Ania

SERCE JEZUSA

łonie. Ono pragnie je rozlać za Twoim pośrednictwem
i wzbogacić ludzi swoimi skarbami". Chrystus ubolewał
też, że Jego Serce doznaje wielu wzgard i niewdzięczności.
Wynagrodzeniem za zniewagi miało być nowe święto,
a także przyjęcie Komunii świętej i inne pobożne praktyki.
Wszystkim czcicielom swojego Serca i tym, którzy tę cześć
rozszerzają w świecie, Jezus obiecał, że wyleje na nich
hojne łaski. Od siostry Małgorzaty Marii zażądał też, żeby
często przystępowała do Komunii świętej w pierwsze piątki
miesiąca i współcierpiała z nim w Ogrójcu w noc z pier-
wszego czwartku na pierwszy piątek. Zakonnica zmarła
w opinii świętości w wieku 43 lat, a w XIX w. została wy-
niesiona na ołtarze. Mniej więcej wtedy inna młoda fran-
cuska zakonnica - Aniela de Sainte-Croix - wpadła na
pomysł, aby cały miesiąc czerwiec poświęcić Sercu
Jezusowemu. Idea ta spodobała się przełożonej klasztoru
i biskupowi Paryża. Ostatecznie w całym Kościele
nabożeństwa czerwcowe zostały oficjalnie uznane przez
papieża Piusa IX w roku 1873. Jednakże w Polsce



INTENCJE MSZALNE www.matkakosciolagd.pl

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Parafia NMP Matki Kościoła i Św. Katarzyny, ul. Marynarki Polskiej 148; 80-865 Gdańsk, tel. 583447268;
Msze św. w niedziele: 8.00, 10.00, 12.00, 18.30; w tygodniu: 7.30 i 18.00;
www.matkakosciolagd.pl; druk: Optima, ul. Orańska 6a; 81-533 Gdynia

Poniedziałek, 19 czerwca; 7.30 + w czyśćcu; 18.00 + Eugenia Cyra
Wtorek, 20 czerwca; 7.30 + Eugenia Cyra; 18.00 + Anastazja i Juliusz
Środa, 21 czerwca - Świętego Alojzego Gonzagi; 7.30 + Wanda Delke; 18.00 + Eugenia Cyra
Czwartek, 22 czerwca; 7.30 + Augustyna (k) w 5. rocznicę śmierci oraz jej rodzice; 18.00 + Eugenia Cyra
Piątek, 23 czerwca - Najświętszego Serca Pana Jezusa - Dzień Ojca; 7.30 + Eugenia Cyra;
8.15 - Msza św. na zakończenie roku szkolnego; 18.00 - w 78. rocznicę urodzin o dar życia wiecznego
Sobota, 24 czerwca - Narodzenie Świętego Jana Chrzciciela - Niepokalanego Serca Maryi; 7.30 + Eugenia
Cyra; 18.00 - w intencji Janka z okazji urodzin i imienin
Niedziela, 25 czerwca - 12. Niedziela Zwykła; 8.00 + mąż Bogusław Kąsik w 7. rocznicę śmierci;
10.00 - w intencji księdza Jana z okazji imienin - int. od Żywego Różańca, Rady Parafialnej i Semper Fidelis;
12.00 + córka Jolanta, mąż Wiesław, rodzice z obojga stron, krewni, siostra; 18.30 + Eugenia Cyra

funkcjonują już od 1857 r., co oznacza, że dokładnie
w tym roku przypada 160. rocznica tego szczególnego kultu
Serca Jezusa na naszych ziemiach.
 A jak w kilku zdaniach wyjaśnić sens tego kultu? Najlepiej
odwołać się w tym względzie do św. Jana Ewangelisty
- tego, który podczas Ostatniej Wieczerzy spoczywał na
piersi Jezusa (wsłuchiwał się w bicie Jego Serca) i który
następnie stał pod Krzyżem, widząc jak żołnierz włócznią
przebił Chrystusowi bok. "A natychmiast wypłynęła krew
i woda" - notuje umiłowany uczeń (J 19,34). Przypomina
sobie wówczas fragment proroctwa z Księgi Zachariasza:
"Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję
Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili.
W owym dniu wytryśnie źródło, dostępne dla domu Dawida
i dla mieszkańców Jeruzalem, na obmycia grzechu i zmazy"
(Za 12,10.13,1). Bp Grzegorz Ryś interpretuje to jako para-
doks ukazujący niewyobrażalną wręcz miłość Boga: gdy

człowiek przebija Mu serce, On w zamian wylewa na
człowieka Ducha Świętego. Im bardziej zostaje zraniony,
tym bardziej chce uratować grzesznego człowieka, który
zadał Mu ranę i to w dodatku chce to uczynić natychmiast.
Jak też to napisał św. Paweł: "Gdzie wzmógł się grzech,
tam jeszcze obficiej rozlała się łaska" (Rz 5,20). Czcząc Serce
Jezusa, oddajemy zatem chwałę tej przeogromnej miłości
Boga do człowieka, która nie zraża się nawet tym,
że została przez człowieka zraniona i wciąż chce go
uratować. I my włączmy się w to pragnienie Bożego Serca
i nasze nabożeństwa czerwcowe, Komunie świętą w
pierwsze piątki, a także uczestnictwo we Mszy świętej
podczas uroczystości w najbliższy piątek (23 czerwca)
ofiarujmy jako wynagrodzenie za niewdzięczność naszą
i innych grzeszników wobec Najświętszego Serca Pana
Jezusa, które tak bardzo nas kocha.

Źródła: "Uśmiech Anioła", PCh24.pl, konferencja
bp. Grzegorza Rysia (Kraków 2015)

Damian Zelewski

To już ostatnie w tym roku szkolnym wydanie naszego Tygodnika Parafialnego. Dziękuję naszym Czytelnikom oraz

Autorom artykułów i zdjęć. Życzę błogosławionego czasu wakacji i urlopów! Szczęść Boże i do przeczytania we

wrześniu! Na stronie www.opoka.org.pl można znaleźć godziny Mszy świętych w całej Polsce.

1. Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa codziennie po wieczornej Mszy Świętej.
2. Katecheza biblijna w poniedziałek o godz. 18.50 w domu parafialnym.
3. Spotkanie młodzieży klas II gimnazjum, która rozpoczyna przygotowanie do bierzmowania we wtorek o 17.00.
4. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza na spotkanie modlitewno-formacyjne we wtorek o godz. 19.00 w domu parafialnym.
5. W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała. Na Mszę Świętą o godz. 18.00 zapraszamy młodzież i studentów, by
podziękować za miniony rok szkolny. Po Mszy procesja wokół kościoła. Poświęcimy również wianki oraz pierwociny
ziemi. Po procesji modlitwa uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem. Oprawę przygotowuje wspólnota Ucho Igielne.
6. Msza święta dziękczynna za kończący się rok szkolny z prośbą o błogosławieństwo na czas wakacji i urlopów odbędzie
się w piątek o godz. 8.15. Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły.
7. Okazja do spowiedzi dla dzieci i młodzieży z okazji zakończenia roku szkolnego w czwartek o godz. 17.30.
8. W piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Znosi ona piątkowy obowiązek wstrzemięźliwości od potraw
mięsnych. Msze święte o godz. 7.30, 8.15 oraz 18.00. Uroczystości odpustowe w parafii we Wrzeszczu o godz. 19.00.
9. W sobotę przypada w liturgii uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela.
10. Potrzebujemy dwóch nowych panów kościelnych. Zachęcamy mężczyzn do rozważenia tej sprawy i podjęcia się tej
pięknej służby we wspólnocie parafialnej.
11. Rusza Szkoła Biblijna dla dorosłych w Gdańsku. Szczegóły na str. 2.
12. Warsztaty pisania ikon odbędą się w parafii św. Mikołaja w Gdyni Chyloni w dn. 3 - 21 lipca. Informacje u ks. Jana.
13. Gdańskie Seminarium Duchowne przyjmuje kandydatów na studia. Modląc się o powołania, zachęcamy młodzieńców
do rozważenia drogi życia w kapłaństwie. Zasady przyjmowania do seminarium są wywieszone w gablotach ogłoszeń.
14. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.
W minionym tygodniu zmarł nasz parafianin Alojzy Byczkowski, l. 88, zam. przy ul. Twardej.


