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30. Światowy Dzień Chorego
W piątek, 11 lutego będziemy obchodzić 30. Światowy Dzień Chorego. Zapraszamy tego dnia na Mszę
Świętą w intencji chorych, która sprawowana będzie w archikatedrze oliwskiej o godzinie 10.00.
W czasie Mszy Świętej będzie można przyjąć sakrament namaszczenia chorych.
Czym jest sakrament namaszczenia chorych?
Sakrament namaszczenia chorych udziela łaski,
siły, odwagi i pomaga przeżywać po chrześcijańsku starość czy cierpienie związane z chorobą.
Przyjmujemy go będąc w stanie łaski uświęcającej
(po spowiedzi św.)
Kto i ile razy może przyjąć sakrament namaszczenia chorych?
Sakrament chorych może przyjąć:
- każda osoba poważnie chora, znajdująca się
w niebezpieczeństwie utraty życia,
- osoba chora oczekująca na operację,
- osoba starsza, mimo, iż jej życiu w danym momencie nic bezpośrednio nie zagraża.
Sakrament ten jest udzielany zawsze na prośbę
chorego bądź jego rodziny i każdy katolik może
przyjąć go wiele razy w ciągu życia.
Czy osoby zdrowe uczestniczące we Mszy Świętej
z udzieleniem sakramentu namaszczenie chorych
powinny ten sakrament przyjąć?
Sakrament namaszczenia chorych jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku lub zmagających
się z poważną chorobą, dlatego osoby zdrowe
uczestniczące w takiej Mszy Świętej nie powinny
tego sakramentu przyjmować.
Sakramentu namaszczenia chorych nie udziela się
zmarłym - nie czekajmy zatem z wezwaniem księdza do ostatnich chwil!

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO NA
30. ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”
(Łk 6, 36) Trwając na drodze miłosierdzia przy tych,
którzy cierpią
Drodzy Bracia i Siostry!
Trzydzieści lat temu św. Jan Paweł II ustanowił
Światowy Dzień Chorego, aby uwrażliwić lud Boży,
katolickie instytucje służby zdrowia i społeczeństwo
cywilne na potrzebę zwrócenia uwagi na chorych
i na tych, którzy się nimi opiekują.
Jesteśmy wdzięczni Panu za drogę, jaką przebyły
w ostatnich latach Kościoły partykularne na całym
świecie. Poczyniono wiele kroków naprzód, ale pozostaje jeszcze długa droga do tego, aby wszyscy
chorzy, także w miejscach i sytuacjach największego ubóstwa i marginalizacji, otrzymali potrzebną im
opiekę zdrowotną, a także opiekę duszpasterską,
aby mogli przeżywać czas choroby w zjednoczeniu
z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym.
Niech trzydziesty Światowy Dzień Chorego, którego
kulminacyjne obchody, z powodu pandemii, nie będą
mogły odbyć się w Arequipie w Peru, lecz w Bazylice św. Piotra na Watykanie, pomoże nam wzrastać
w bliskości i służbie chorym i ich rodzinom.
1. Miłosierni jak Ojciec
Temat wybrany na ten trzydziesty Dzień Chorego:
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36), skłania nas przede wszystkim do
zwrócenia naszego spojrzenia na Boga „bogatego w miłosierdzie” (Ef 2, 4), który zawsze patrzy
na swoje dzieci z ojcowską miłością, nawet wtedy, gdy one od Niego oddalają się. Miłosierdzie,
w rzeczywistości, jest par excellence imieniem
Boga, które wyraża Jego naturę nie na sposób

okazjonalnego uczucia, ale jako siłę obecną we
wszystkim, co On czyni. Jest to siła i czułość razem. Dlatego możemy powiedzieć z zachwytem
i wdzięcznością, że miłosierdzie Boże ma w sobie
zarówno wymiar ojcostwa, jak i macierzyństwa,
ponieważ On troszczy się o nas z siłą ojca i czułością matki, zawsze pragnąc dać nam nowe życie
w Duchu Świętym.
2. Jezus, miłosierdzie Ojca
Największym świadkiem miłosiernej miłości Ojca
do chorych jest Jego jednorodzony Syn. Ileż to razy
Ewangelie opowiadają nam o spotkaniach Jezusa
z ludźmi cierpiącymi na różne choroby! On „chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach,
głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie
choroby i dolegliwości wśród ludu” (Mt 4, 23). Możemy zadać sobie pytanie: skąd ta szczególna uwaga
Jezusa wobec chorych, do tego stopnia, że staje
się ona również głównym dziełem w misji apostołów, posłanych przez Mistrza, by głosić Ewangelię
i uzdrawiać chorych?
XX-wieczny myśliciel podsuwa nam motywację:
„Ból absolutnie izoluje i z tej absolutnej izolacji rodzi się apel do drugiego, wzywanie drugiego”. Kiedy
człowiek doświadcza słabości i cierpienia we własnym ciele z powodu choroby, jego serce staje się
cięższe, wzrasta lęk, mnożą się pytania, coraz bar-

dziej palące staje się pytanie o sens wszystkiego,
co się dzieje. Jakże nie wspomnieć w tym kontekście o wielu chorych, którzy w czasie pandemii
przeżyli ostatni etap swojego życia w samotności
na oddziale intensywnej terapii, z pewnością pod
opieką wspaniałych pracowników służby zdrowia,
ale z dala od najbliższych i najważniejszych osób
w ich ziemskim życiu? Dlatego tak ważne jest, by
mieć u swego boku świadków Bożego miłosierdzia,
którzy za przykładem Jezusa, miłosierdzia Ojca,
wylewają na rany chorych olej pocieszenia i wino
nadziei.
3. Dotknąć cierpiącego ciała Chrystusa
Zaproszenie Jezusa, by być miłosiernym jak Ojciec,
nabiera szczególnego znaczenia dla pracowników
służby zdrowia. Myślę o lekarzach, pielęgniarkach,
diagnostach laboratoryjnych, osobach asystujących w leczeniu i opiece nad chorymi, a także
o wielu wolontariuszach, którzy poświęcają swój
cenny czas cierpiącym. Drodzy pracownicy opieki zdrowotnej, wasza służba chorym, pełniona
z miłością i kompetencją, wykracza poza granice
zawodu, aby stać się misją. Wasze ręce dotykające cierpiącego ciała Chrystusa mogą być znakiem
miłosiernych rąk Ojca. Bądźcie świadomi wielkiej
godności waszego zawodu, a także odpowiedzialności, jaka się z nim wiąże.

Błogosławmy Pana za postęp, jaki dokonał się
w naukach medycznych, zwłaszcza w ostatnich
czasach: nowe technologie pozwoliły wypracować
metody terapeutyczne, które są bardzo korzystne
dla chorych; badania naukowe nadal wnoszą cenny
wkład w pokonywanie starych i nowych patologii;
medycyna rehabilitacyjna bardzo rozwinęła swoją
wiedzę i umiejętności. Wszystko to jednak nie może
nigdy przesłonić wyjątkowości każdego pacjenta, z jego godnością i jego słabością. Chory jest
zawsze ważniejszy od jego choroby, dlatego w każdym podejściu terapeutycznym nie można pominąć
wsłuchiwania się w głos pacjenta, jego historię, lęki
i obawy. Nawet wtedy, gdy nie można wyleczyć,
zawsze można otoczyć opieką, zawsze można pocieszyć, zawsze można sprawić, by pacjent poczuł
bliskość, która świadczy o zainteresowaniu osobą
bardziej niż jej chorobą. Dlatego wyrażam życzenie, aby procesy formacyjne pracowników służby
zdrowia uzdalniały ich do słuchania i nawiązywania relacji.
4. Miejsca opieki, domy miłosierdzia
Światowy Dzień Chorego jest również właściwą okazją, aby skupić naszą uwagę na miejscach
opieki. W ciągu wieków miłosierdzie wobec chorych doprowadziło do otwarcia przez wspólnotę
chrześcijańską niezliczonych „gospód dobrego Samarytanina”, gdzie przyjmowano i leczono chorych
wszelkiego rodzaju, zwłaszcza tych, którzy nie
mogli znaleźć odpowiedzi na swoje potrzeby
zdrowotne z powodu ubóstwa, wykluczenia społecznego lub trudności w leczeniu niektórych
chorób. Największą cenę w tych sytuacjach płacą
przede wszystkim dzieci, osoby starsze i najbardziej
wrażliwe. Miłosierni jak Ojciec, liczni misjonarze,
głosząc Ewangelię, budowali szpitale, przychodnie
i ośrodki opieki. Są to cenne dzieła, dzięki którym
chrześcijańska miłość nabierała kształtu, a miłość Chrystusa, o której świadczyli Jego uczniowie,
stawała się bardziej wiarygodna. Myślę przede
wszystkim o ludziach w najbiedniejszych częściach świata, gdzie czasami trzeba pokonywać
duże odległości, aby znaleźć placówki medyczne,
które pomimo ograniczonych środków oferują to,
co jest dostępne. Przed nami jeszcze długa droga,
a w niektórych krajach otrzymanie odpowiedniego leczenia pozostaje luksusem. Potwierdza to, na
przykład, ograniczona dostępność szczepionek
przeciwko Covid-19 w najbiedniejszych krajach, ale
jeszcze bardziej brak możliwości leczenia chorób,
które wymagają znacznie prostszych leków.
W tym kontekście chciałbym potwierdzić znaczenie katolickich instytucji opieki zdrowotnej: są one
cennym skarbem, który należy chronić i wspierać;
dzięki nim dzieje Kościoła wyróżniają się bliskością
wobec najbiedniejszych chorych i w sytuacjach

największego zapomnienia. Iluż założycieli rodzin
zakonnych potrafiło wsłuchiwać się w wołanie
braci i sióstr, którzy nie mieli dostępu do opieki lub
byli niewłaściwie leczeni, i robili wszystko, co w ich
mocy, aby im służyć! Także dzisiaj, nawet w krajach najbardziej rozwiniętych, obecność katolickich
placówek sanitarnych jest błogosławieństwem,
ponieważ zawsze mogą zaoferować nie tylko
opiekę nad ciałem ze wszystkimi niezbędnymi kompetencjami, ale także tę dobroczynną miłość, dzięki
której chorzy i ich rodziny są w centrum uwagi.
W czasie, kiedy panuje kultura odrzucania, a życie nie zawsze jest uznawane za godne przyjęcia
i przeżywania, te struktury, jako domy miłosierdzia,
mogą być przykładem ochrony i troski o każde istnienie, nawet najbardziej kruche, od jego początku
aż po naturalny kres.
5. Miłosierdzie duszpasterskie: obecność i bliskość
W ciągu tych trzydziestu lat również duszpasterstwo służby zdrowia było coraz bardziej doceniane
jako niezbędna posługa. Jeśli najgorszą dyskryminacją, jakiej doświadczają ubodzy – a chorzy są
ubogimi w zdrowiu – jest brak duchowej uwagi, nie
możemy nie zaoferować im bliskości Boga, Jego
błogosławieństwa, Jego Słowa, sprawowania
sakramentów, zaproponowania drogi duchowego wzrastania i dojrzewania w wierze. W związku
z tym pragnę przypomnieć, że bliskość wobec
chorych i ich duszpasterstwo nie jest zadaniem
tylko niektórych duszpasterzy specjalnie przygotowanych; odwiedzanie chorych jest zaproszeniem
skierowanym przez Chrystusa do wszystkich Jego
uczniów. Ile osób chorych i starszych mieszka
w domach i czeka na wizytę! Posługa pocieszania jest zadaniem każdego ochrzczonego, który
pamięta o słowach Jezusa: „Byłem chory, a odwiedziliście Mnie” ( Mt 25, 36).
Drodzy bracia i siostry, wstawiennictwu Maryi, Uzdrowienia Chorych, zawierzam wszystkich
chorych i ich rodziny. Zjednoczeni z Chrystusem,
który bierze na siebie ból świata, niech odnajdą
sens, pocieszenie i ufność. Modlę się za wszystkich pracowników służby zdrowia, aby bogaci
w miłosierdzie, potrafili ofiarować pacjentom, wraz
z odpowiednią opieką, swoją braterską bliskość.
Z serca udzielam wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa.
Papież Franciszek

ŚWIADECTWO
O mocy łaski Bożej płynącej z sakramentu namaszczenia chorych przekonałam się w 1999 roku, kiedy
opiekowałam się chorą teściową. W dość ciężkim
stanie odebrałam ją ze szpitala. Nie mogła się sama
poruszać ani jeść. Jednak najgorszy był jej stan
psychiczny. Budziła się w nocy, krzyczała. Miała
ciągle jakieś widziadła. Pytała: „Co to za ludzie tam
siedzą w pokoju?”, ciągle z kimś rozmawiała. Postanowiłam zaradzić temu prosząc, aby zgodziła
się przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Trochę się tym przeraziła, bo była przekonana, że ten
sakrament przyjmuje się na łożu śmierci. Wreszcie
zgodziła się. Zaprosiłam do domu księdza, który
wyspowiadał teściową, udzielił jej Komunię świętą
oraz namaścił. W tym czasie gorąco modliłam się
do Boga, aby ją uzdrowił z dolegliwości. Po kilku dniach zapomniałam o całym zdarzeniu, ale

syn zwrócił mi uwagę na to, że babcia przestała
krzyczeć i rozmawiać z widziadłami, a jej stan psychiczny znacząco się poprawił. Obawiałam się że
sytuacja się powtórzy, gdy będzie znowu w szpitalu. Nic takiego jednak się na szczęście nie stało,
mimo dwukrotnej jeszcze hospitalizacji. Psychicznie
została całkowicie uzdrowiona. Od tego momentu teściowa jeszcze kilka razy przyjęła sakrament
chorych. Za każdym razem jej stan zdrowia poprawiał się. Stawała się pogodna i coraz bardziej
pogodzona z chorobą i starością (umarła w wieku
89 lat). Widać było jak bardzo łaska tego sakramentu umacniała ją i wprowadzała pokój w jej
serce. Zachęcam wszystkich, którzy borykają się
z ciężką chorobą do korzystania z darów, które
Bóg miłosierny ofiarowuje nam w sakramencie namaszczenia chorych.
Krystyna

DUSZPASTERSTWO CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Msza Święta dla chorych, niepełnosprawnych, wolontariuszy i opiekównów sprawowana jest w drugą
niedzielę miesiąca (13 lutego) o godz. 15.00 w kościele pw. Gwiazdy Morza w Sopocie.
Msza Święta dla osób ze spektrum autyzmu sprawowana jest w 1. niedzielę miesiąca o godzinie 14.00
w parafii pw. bł. Doroty z Mątew w Gdańsku (w dolnym kościele).
Osoby głuche zapraszamy na Mszę Świętą w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 11.00. Msza Święta
sprawowana jest w kaplicy Gdańskiego Seminarium Duchownym (spotkanie przed drzwiamI furty seminaryjnej).

Tydzień Małżeństwa
Tydzień Małżeństwa (7-14 lutego) to sympatyczna i atrakcyjna forma tworzenia społecznej tradycji
celebrowania związku małżeńskiego. Nieprzypadkowo w czasie poprzedzającym najpopularniejsze na
świecie święto zakochanych – walentynki. Liczba i różnorodność wydarzeń towarzyszących tej kampanii sprawiają, że możemy mówić o prawdziwym festiwalu małżeństwa.
https://www.tydzienmalzenstwa.pl/gdansk/

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ
MAŁŻONKÓW PRZEŻYWAJĄCYCH
SAMOTNOŚĆ
Matko Najświętsza, która zechciałaś z polecenia
Bożego poślubić św. Józefa, Matko Jezusa Chrystusa, niezawodna orędowniczko małżonków, która
znasz troski i radości życia małżeństwa, proszę
Cię w intencji mojego męża (żony) i w mojej intencji. Błogosław nas w tym czasie trudu przeżywania
samotności.
Zwracam się do Ciebie najpierw w intencji mojego
męża (mojej żony), udziel mu (jej) łaski pokonania
pokusy rezygnacji z rozmowy, wyjaśnienia konfliktu i rozwiązania problemu. Pokieruj nim (nią) tak,

by mógł (mogła) w wolności podjąć decyzję o powrocie do wspólnoty małżeńskiej bez uciekania
w samotność.
Ukochana Matko, która znasz moje serce, znasz
wszystkie moje troski, masz wgląd w przeżywane przeze mnie emocje, udziel mii tych łask, które
pozwolą mi dojść do porozumienia z moim mężem
(moją żoną).
Pani najłaskawsza, wyproś mi u Boga łaskę przezwyciężania własnego egoizmu i skupiania się
tylko na moich potrzebach. Spraw, bym znów mogła przyjmować mojego męża (żonę) osobowo,
a nie przedmiotowo.
Amen.

DLA MAŁŻEŃSTW W INTENCJI
ODNOWIENIA ŁASKI
SAKRAMENTU
Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za ten świat, a szczególnie za to, że zechciałeś stworzyć człowieka na
swoje podobieństwo: we wzajemnej miłości pomiędzy mężczyzną i kobietą możemy przyczyniać się
do rozwoju i dojrzewania naszego osobistego życia
oraz uczestniczyć w stwarzaniu nowego człowieka. Pragniemy na nowo i z większą świadomością
przyjąć ten dar sakramentalnego małżeństwa i rodziny.
Prosimy o przebaczenie każdego zaniedbania naszego powołania w stosunku do siebie nawzajem,
do naszych dzieci i bliskich oraz o oczyszczenie
z naszych grzechów przez Krew Twojego Syna.
Razem z Jezusem pragniemy kroczyć Drogą Krzyżową, gdy przygniatają nas problemy rodzące się
pomiędzy nami i ciężar wychowania dzieci. Wierzymy, że krzyż naszego małżeństwa i naszej rodziny
może stać się błogosławieństwem dla nas samych
i wielu innych.
Pragniemy poprzez rozmowę i szukanie pełnej
prawdy przezwyciężyć powody kłótni i nieporo-

zumień. Gotowi do pracy nad sobą obiecujemy, że
będziemy zwracać sobie nawzajem uwagę na to, co
trzeba zmienić oraz przyjmować tę pomoc, aby nasza miłość mogła się odnawiać, stając się bardziej
dojrzałą. Niech pomoże nam w tym pokora i cierpliwość, którą chcemy czerpać ze wspólnej modlitwy
i rozważania przelań Krwi naszego Zbawiciela. Nie
chcemy jednak szukać jedynie własnego szczęścia
w wąskim gronie. Przez życie według Słowa Bożego niech nasza rodzina stanie się prawdziwym
Kościołem i źródłem pokoju dla wielu.
Niech Duch Święty kieruje nami, kiedy w jedności pomagamy naszym dzieciom, gościom,
potrzebującym i innym na drodze do nieba. Razem
z innymi rodzinami i ludźmi dobrej woli chcemy
coraz bardziej żyć i działać w jedności z naszą parafią i zaangażować się na rzecz odnowy Kościoła
i świata. Niech ludzie samotni doświadczą przez
nas pociechy i siły. Młodzież niech znajdzie radość
życia, zaufanie, dobrą radę i wiarę w przyszłość,
a rodziny dotknięte kryzysem, chorobą lub biedą –
pomoc i nowe siły, by misja naszego małżeństwa
przyczyniła się dzięki Krwi Baranka do uratowania
wielu ludzi i budowania Twojego Królestwa.
Amen.

Ogłoszenia
Informacje dotyczące spotkań synodalnych
w naszej archidiecezji na:
https://www.diecezja.gda.pl/ar tykuly/synod/
wszystkie

Pustynia w mieście - Zapraszamy na wielkopostną
wędrówkę do Ziemi Obiecanej!

W ramach „Spotkań na Camino” zapraszamy na
konferencję Wojciecha Rożka, który w Roku św.
Jakuba Apostoła pielgrzymował pieszo z Gdyni do
Santiago de Compostela. Spotkanie odbędzie się
w piątek, 11 lutego o godz. 18.00 w kościele ojców
kapucynów w Gdańsku (ul. Łagiewniki 63)

Kiedy? Codziennie w Wielkim Poście - godz. 19.30
Adoracja, godz. 20.00 Msza Święta

Zapraszamy na kurs ewangelizacyjny dla małżeństw “Sara i Tobiasz” organizowany przez
wspólnotę “Czas dla Rodzin” z Gdańskiej Szkoły
Nowej Ewangelizacji. Odbędzie się on w dniach 11-13
lutego w Szkole im. św. Jana de La Salle w Gdańsku.
To może być początek przemiany Waszego małżeństwa. Szczegóły i zapisy na:
https://www.czasdlarodzin.pl/
Zapraszamy na weekend dla zmęczonych negatywnym myśleniem „aby RADOŚĆ wasza była pełna”
Data: 18-20 lutego 2022 (początek pt. godz. 17.00,
zakończenie ndz. godz. 13.30)
Miejsce: Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy w Gdańsku Sobieszewie – Sióstr Franciszkanek
Służebnic Krzyża
Szczegóły i zapisy na:
https://www.radoscewangelii.pl/
Kapłańskie Forum Dialogu „Na drodze do Emaus”
- kolejne spotkanie księży naszej archidiecezji
odbędzie się (na zoomie) w niedzielę, 27 lutego
o godz. 20.30.
Wielkopostny wieczór skupienia dla wspólnot
odbędzie się w piątek, 11 marca od godziny 19.00 do
21.30 w auli św. Jana Pawła II w Gdańsku-Oliwie,
ul. Nowickiego 2.

Co? Adoracja, lectio divina, Msza Święta
Gdzie? Kaplica Królewska w Gdańsku

Szczegóły już wkrótce!
Gdańskie Seminarium Duchowne w dniach 11-13
marca organizuje tzw. „Weekend w Seminarium”,
czyli dni skupienia dla młodzieży męskiej (szkoła
średnia, studenci). Będzie to możliwość spędzenia
trzech dni zgodnie z planem dnia obowiązującym
w seminarium. W programie przewidziano również
inne ciekawe propozycje. Szczegółowe informacje
i zapisy w parafiach.
Informujemy, że w archidiecezji gdańskiej rozpoczął działalność Ośrodek Pomocy Ofiarom
Nadużyć w Kościele, w którym poszkodowani
będą mogli znaleźć odpowiednią pomoc. Zadaniem
ośrodka pomocy jest zapewnienie pokrzywdzonym wsparcia psychologicznego, terapeutycznego
oraz konsultacji z kompetentnymi osobami, m. in.
z psychiatrą, psychologiem i prawnikiem. Ponadto,
osoby pokrzywdzone będą mogły liczyć na pomoc
duchową. Siedziba Ośrodka Pomocy Ofiarom Nadużyć znajduje się w Gdańsku, przy ulicy Dolnej 4/1.
Przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne w każdy wtorek i piątek od godz. 9.00 do 13.00 oraz od 16.00
do 20.00 pod numerem 534-238-139. Można też do
nas napisać: opon@caritas.gda.pl Więcej informacji
dotyczących Ośrodka Pomocy Ofiarom znajduje się
na stronie https://www.diecezja.gda.pl/

Pielgrzymka Maturzystów Archidiecezji
Gdańskiej na Jasną Górę
Temat spotkania: ,,Miłość, która czeka na Ciebie’’
Forma wydarzenia:
Stacjonarnie - Jasna Góra (Częstochowa) - dojazd
i powrót we własnym zakresie
Program wydarzenia:

17.30 Eucharystia w intencji maturzystów archidiecezji gdańskiej
18.30 Czas wolny (posiłek)
19.30 Blok ewangelizacyjny
21.00 Apel Jasnogórski w kaplicy Cudownego Obrazu
21.30 Zakończenie pielgrzymki
Zapisy odbywają się poprzez stronę internetową:
www.mlodziez.diecezja.gda.pl

11.00 Rejestracja
12.00 Blok formacyjny (sala ojca Kordeckiego)
13.30 Przerwa na obiad

W przypadku pytań dotyczących pielgrzymki
maturzystów zapraszamy do kontaktu:

14.45 Blok formacyjny (sala ojca Kordeckiego)

dmpielgrzymka@diecezjagdansk.pl

16.00 Okazja do spowiedzi świętej

Kalendarium
LUTY 2022 R.
2 lutego, godz. 18.00 - Dzień Życia Konsekrowanego - Gdańsk, archikatedra oliwska
6 lutego, godz. 12.30 - Msza Święta w int. śp. dr Aleksandry Gabrysiak – Sopot, par. Gwiazdy Morza
7-8 lutego, godz. 19.30 - Kurs dla fotografów i kamerzystów - Gdynia, bazylika morska
10 lutego, godz. 9.30 – Rocznica Zaślubin Polski z Morzem – Puck, par. Świętych Piotra i Pawła
11 lutego, godz. 10.00 – Msza Święta w int. chorych - Gdańsk, archikatedra oliwska
12 lutego, godz. 15.00 – Msza Święta dla rodziców po stracie dziecka – Gd.-Żabianka, par. MB Fatimskiej
13 lutego, godz. 12.00 - Msza Świeta w int. poległych, zmarłych i żyjacych żołnierzy AK - Gdańsk, bazylika
Mariacka
27 lutego, godz. 10.00 - Msza Święta z okazji 35. rocznicy powstania KSM Semper Fidelis - Gdańsk, par.
pw. Krzysztofa

