
BIULETYN INFORMACYJNY  
BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X 

Porządek nabożeństw  
w Gdyni i Olsztynie 

 

Marzec 
A.D. 2017 

 

 
 
 

Patronie Kościoła Świętego módl się za nami 
Drodzy Wierni! To jest jedno z wezwań litanii do św. Józefa, w 

którym zwracamy się do opiekuna naszego Pana, z prośbą, aby on zechciał 
się opiekować Mistycznym Ciałem naszego Pana - Kościołem, jak 
opiekował się naszym Zbawicielem w czasie Jego ziemskiego 
przebywania. Niech opieka jego będzie również tak wspaniała i pełna 
troski, jak to miało miejsce w latach niemowlęcych Chrystusa Pana. 
Dzisiaj niebezpieczeństwo wcale nie jest mniejsze niż wtedy, kiedy Herod 
próbował pochwycić Dziecię aby Jezusa zgładzić. I dziś powstają nowi 
Herodowie, którzy czyhają na życie mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa, 
czyli Kościół, Jego niezmienną naukę czy to odnoszącą się do wiary czy 
też do moralności. 

Ostatni synod biskupów i list papieski, pokazał jasno, że ci 
Herodowie znajdują się również między nosicielami władzy w tymże 
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Kościele. Podobnie jak Król Herod 2000 lat temu miał również pewną 
władzę nad narodem wybranym i naszym Panem. Podobnie jak wtedy 
wybawicielem był św. Józef, podobnie i teraz jest on ratunkiem nad 
prześladowanym Chrystusem w Jego nauce. 

Pomoc Józefowa była wtedy skuteczna i teraz będzie. I tak jak 
Józef nie opuścił prześladowanego Dzieciątka, lecz robił wszystko co w 
jego mocy, aby Go wybawić od zguby. Tak również i nie możemy nigdy, a 
to przenigdy opuszczać Kościoła, Mistycznego Ciała Zbawiciela, w 
obecnej potrzebie. Lecz gorliwiej jeszcze starać się według swych sił 
pracować nad Jego obroną. 

Dlatego nie zapominajmy o cierpiącym Kościele w naszych 
modlitwach i ofiarach, lecz trwajmy z nim i w nim w tych cierpieniach, 
które nasza Matka Kościół obecnie musi przechodzić. Starajmy się 
modlitwą za wstawiennictwem św. Józefa Patrona Kościoła, walczyć za 
nasz Kościół, za naszą Matkę. 

Nie zapominajmy o modlitwach również za Papieża, którego lud 
chrześcijański od dawien dawna nazywał Ojcem, Ojcem Świętym. I jak 
dzieci nie opuszczają swego ojca, kiedy on zapada na rozmaitą chorobę, 
czy kiedy nie daje odpowiedniego przykładu czyli kiedy nie wypełnia roli 
ojca. Podobnie obecnie jest z głową Kościoła Papieżem, niestety zapadł on 
na chorobę, zarażony jest wirusem modernizmu, niestety nie wypełnia on 
swego zadania. Ale pamiętajmy, że tylko zwyrodniałe dziecko opuszcza 
swego ojca w potrzebie, a Papież jest w ogromnej potrzebie. Dlatego 
zamiast badać jego intencje i zamiary (które są znane tylko Bogu), 
módlmy się za niego, nie dlatego, że się z nim zgadzamy i popieramy, lecz 
dlatego, że on potrzebuje modlitwy, on potrzebuje naszej modlitwy! 

Dlatego ten zaczęty okres Wielkiego Postu powinien zachęcać nas 
do modlitwy za cierpiącego w swym Mistycznym Ciele Chrystusa i za 
głowę założonego przez Chrystusa Kościoła. 

 
 

                                                         Z błogosławieństwem kapłańskim, 
                                                                ks. Krzysztof Gołębiewski 
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AKTUALNOŚCI  
 

Możliwość spowiedzi 
Uprzejmie się prosi , aby osoby pragnące przystąpić do sakramentu Pokuty 
przybywały tego dnia wcześniej do kaplicy. Często jest tak że penitenci 
pojawiają się dopiero 15-10 minut przed Msza co sprawia że nie jest 
możliwością wyspowiadać wszystkich. Nie jest rozwiązaniem aby Msza 
św. zaczynała się zawsze z dużym opóźnieniem. Dlatego kapłan będzie 
starał się opuścić konfesjonał 5 minut przed Mszą, aby mogła ona zacząć 
się punktualnie.  
Zawsze istnieje możliwość spowiedzi choćby przed Mszą w tygodniu (czy 
też po Mszy), oczywiście należy również przyjechać wcześniej, a nie tuż 
przed Mszą. Należy śmiało zwrócić się do kapłana z prośba o spowiedź. 

 
*  *  * 

Rekolekcje ignacjańskie w Gdyni 
 

Dla kobiet   13-18 marca 
Początek: 13.03.2017 r. (poniedziałek), godz. 16.00 
 
Koniec: 28.03.2017 r. (sobota) 
 

Dla mężczyzn   20-25 marca 
Początek: 13.03.2017 r. (poniedziałek), godz. 16.00 
 
Koniec: 28.03.2017 r. (sobota) 
 
Prosimy o zgłoszenie co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia 
rekolekcji; zgłoszenia przyjmuje przeorat w Krakowie: telefonicznie (12 
26 67 165) albo przez e-mail: szydlowski@piusx.org.pl. 

 
*  *  * 

Rekolekcje wielkopostne 2017  
Gdynia 10-12 marzec: 

„ Ofiara Mszy świętej – źródło wszystkich łask” 
(Głosi ks. Krzysztof) 
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Piątek - 10 marzec 

17.30    różaniec, możliwość spowiedzi.  
18.00   Msza św.  
18.45   Wykład I 
 
 Sobota - 11 marzec 
16:40   Możliwość spowiedzi/ różaniec  
17:15   Wykład II 
18.00    Msza św.  
18.45    Wykład III 
 

Niedziela - 12 marzec  
09.30    Różaniec, (możliwość spowiedzi)  
10.00   Msza św. (na kazaniu wykład IV) 
11.25   Wykład V 
 

*  *  * 
Olsztyn 24-26 marca 

(głosi ks. Dawid) 
 
Piątek – 24 marzec 
17.30    różaniec, możliwość spowiedzi.  
18.00   Msza św.  
18.45   Wykład I 
 
Sobota – 25 marzec 
16:40   Możliwość spowiedzi/ różaniec  
17:15   Wykład II 
18.00    Msza św.  
18.45    Wykład III 
 
Niedziela – 26 marzec 
 
09.30    Różaniec, (możliwość spowiedzi)  
10.00   Msza św.  
11.15   Wykład IV 
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*  *  * 
KALENDARZ LITURGICZNY 

Na marzec A.D. 2017 
1   śr. * 
 

Środa Popielcowa (Popielec), 1 kl. 

2   czw. 
 

dzień ferialny, 3 kl., Pierwszy czwartek miesiąca ku czci 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana, 
modlitwa za kapłanów i o powołania kapłańskie 
 

3   pt. 
 

dzień ferialny, 3 kl., Pierwszy piątek miesiąca ku czci Najśw. 
Serca Jezusa, 
 

4   sob. 
 

dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Kazimierza, Wyznawcy, 3 kl., 
wsp. św. Lucjusza I, Papieża i Męczennika, Pierwsza sobota 
miesiąca ku czci Niepokalanego Serca N.M.P. 
 

5   niedz. 
 

1. Niedziela Wielkiego Postu, 1 kl. 

6   pn. 
 

dzień ferialny, 3 kl., wsp. śś. Perpetui i Felicyty, Męczennic, 
3 kl.  
 

7  wt. 
 

dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Tomasza z Akwinu, 
Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl. 
 

8  śr.  
 

Środa Suchych Dni Wielkiego Postu, 2 kl., wsp. św. Jana 
Bożego, Wyznawcy, 3 kl. P.P. W diec. pelplińskiej: Roczn. 
pośw. Bazyliki kat. w Pelplinie, 1 kl. 
 

9  czw. 
 

dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Franciszki Rzymianki, 
Wdowy, 3 kl. 
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10  pt. 
 

Piątek Suchych Dni Wielkiego Postu, 2 kl., wsp. śś. 
Czterdziestu Męczenników, 3 kl. 

11  sob. 
 

Sobota Suchych Dni Wielkiego Postu, 2 kl. 

12  niedz. 
 

2. Niedziela Wielkiego Postu, 1 kl. 

13  pn. 
 

dzień ferialny, 3 kl. 

14  wt. 
 

dzień ferialny, 3 kl. 

15  śr. 
 

dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Klemensa Marii Hofbauera 
(Dworzaka), Wyznawcy 

16  czw. 
 

dzień ferialny, 3 kl. 
 

17  pt. 
 

dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Patryka, Biskupa i Wyznawcy, 
3 kl. 
 

18  sob. 
 

dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Cyryla Jerozolimskiego, 
Biskupa, Wyznawcy i Doktora Kościoła,  3 kl. 

19 niedz. 
 

3. Niedziela Wielkiego Postu, 1 kl. 

20  pn. 
 

Św. Józefa, Oblubieńca N.M.P., Wyznawcy i Patrona 
Kościoła Katolickiego, 1 kl. 

21  wt. 
 

dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Benedykta, Opata, 3 kl. 
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22  śr. 
 

dzień ferialny, 3 kl. (P.P. W diec. pelplińskiej: Św. 
Katarzyny Wastaneńskiej (Szwedzkiej), Dziewicy, 3 kl.) 

23  czw. 
 

dzień ferialny, 3 kl. 

24  pt. 
 

dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Gabriela Archanioła, 3 kl.   

25  sob. 
 

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, 1 kl. 

26  niedz. 
 

4. Niedziela Wielkiego Postu, 1 kl. 

27  pn. 
 

dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Jana Damasceńskiego, 
Wyznawcy i Doktora Kościoła, 3 kl. 
 

28  wt. 
 

dzień ferialny, 3 kl., wsp. św. Jana Kapistrana, Wyznawcy, 3 
kl. 

29  śr. 
 

dzień ferialny, 3 kl. 

30  czw. dzień ferialny, 3 kl. 

31  pt. 
 

dzień ferialny, 3 kl. 

 
* Data z szarym tłem oznacza, że tego dnia będzie odprawiana Msza 
św. W Gdyni.   
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Porządek  Mszy św. 
Gdynia:    
  piątek*:   Msza św.        18.00 
     Różaniec           ok. 18.40 
                              W pierwszy piątek po Mszy Godzina św. 

 
  sobota:   Msza św.        18.00 
     Różaniec           ok. 18.40 

W pierwszą sobotę Msza śpiewana a po niej adoracja do 21.00 
 
  niedziela:              Różaniec          9.00 
      Godzinki         9.30 
    możliwość spowiedzi  9.00 – 9.50 
                 Msza św.        10.00 

               Po Mszy św. katecheza 
 
Olsztyn:   
  niedziela:  
     Różaniec        17.30 
    możliwość spowiedzi   17.20 – 17.50 
             Msza św.        18.00 

        Po Mszy św. katecheza 
 
  poniedziałek*:  Msza św.           8.00 
      
*Zwykle będzie odprawiana Msza św. w każdy piątek (w Gdyni) i poniedziałek (w 
Olsztynie). W wyjątkowych jednak wypadkach może zostać w te dni odwołana. Dlatego 
proszę za każdym razem upewniać się czy w dany piątek i dany poniedziałek kapłan ją na 
pewno odprawi.  


