
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

19 VII 2020 

 

1. Zapraszamy w dni powszednie na Adorację Najśw. Sakramentu i modlitwę 

Różańcową o godz. 17.30 Są to modlitwy, którymi upraszamy ustanie epidemii 

koronawirusa, dla siebie o dary Ducha Świętego, szczególnie dar Mądrości i 

Roztropności i Bojaźni Bożej. Informacje ze świata są niepokojące, gdy zbyt 

szybko usuwa się restrykcje przeciw epidemii, od razu koronawirus robi kolejne 

spustoszenia.  

2. W czwartek 16 lipca obchodziliśmy Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. 

Z tej okazji dzisiaj w niedzielę w sanktuariach Maryjnych w Swarzewie i 

Sianowie główne uroczystości odpustowe. W Sianowie o godz. Msza św. o 

godz. 11.30, w Swarzewie o godz. o godz. 10.30. 

3. W przyszłą niedzielę 26 lipca odpust parafialny św. Anny w klasztorze. Msza 

św. odpustowa o godz. 12.00 

4. Dzisiaj gościmy ojców Oblatów z Poznania, którzy głoszą Słowo Boże o 

tematyce misyjnej i po Mszach sw. rozprowadzaj kalendarze misyjne na kolejny 

rok 2021. Zebrane ofiary przekazywane są na misje oblackie w krajach 

misyjnych. 

5. Pielgrzymka Kaszubska z Helu na Jasną Górę wyrusza 25 lipca w sobotę 2020 

r., o godz. 6:00 z Kościoła Bożego Ciała na Helu.  

6. Bliższe informacje na stronach internetowych: Pielgrzymka Kaszubska: 

www.kaszubskapielgrzymka.pl Módlmy się w intencji pielgrzymów. 

7. W sobotę 25 lipca Święto Jakuba Apostoła i wspomnienie św. Krzysztofa, 

patrona kierowców. Z tej okazji w niedzielę po każdej Mszy św. będziemy 

błogosławić kierowców i pojazdy mechaniczne. Przed zakończeniem Mszy św. 

odmówimy modlitwę za kierowców i następnie kierowcy udadzą się do swoich 

pojazdów, kapłan będzie przechodził obok samochodów i udzielał 

błogosławieństwa. Zapraszamy. 

8. W Polsce działa specjalne duszpasterstwo „Miva Polska” zajmująca się 

pomaganiem misjonarzom w zakupie transportu samochodowego, lub takiego, 

który jest niezbędny dla placówki misyjnej. 

9. Oto komunikat „Miva Polska”: 

Zbliża się Tydzień św. Krzysztofa 
W dniach 19-26 lipca 2020 będzie obchodzony 21. Ogólnopolski Tydzień św. 

Krzysztofa wraz z misyjną Akcją św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej 

jazdy na środki transportu dla misjonarzy. W tym czasie za wstawiennictwem św. 

Krzysztofa – Patrona kierowców i podróżnych będziemy się modlić za wszystkich 

użytkowników drogi o bezpieczne podróże dla wszystkich. Ważnym punktem 

obchodów jest błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, aby zawsze używali 

ich mądrze i odpowiedzialnie. Do wszystkich użytkowników pojazdów jest 

http://www.kaszubskapielgrzymka.pl/


kierowany apel o udział w Akcji św. Krzysztof i wsparcie misjonarzy w zakupie 

środków transportu poprzez przeznaczenie 1 grosza za każdy przejechany kilometr 

na ten cel. (JK). Gdyby ktoś zechciał włączyć się do tej akcji przekaz jest 

umieszczony na stronach naszej parafii. 

10. Parafia św. Leona w Wejherowie organizuje pielgrzymkę po ziemi 

Świętokrzyskiej. W planie między innymi zwiedzanie Św. Krzyża i 

Sandomierza oraz odwiedzenie wielu innych atrakcyjnych miejsc jak np. wizyta 

na farmie bizonów. Termin wyjazdu 15 sierpień – 21. Koszt 1100 zł. Szczegóły 

na stronach internetowych parafii i w gablotach. Zapisy w par. św. Leona. 

11. Za wszelkie dotychczasowe ofiary i okazaną pomoc na rzecz parafii 

składamy serdeczne Bóg zapłać. W czasie trudnym gdy kościoły były 

praktycznie zamknięte, trzeba było odłożone pieniądze na inwestycje 

przeznaczyć na zapłacenie rachunków. Jednak ofiarność parafian i zasilanie 

konta parafialnego, indywidualne ofiary sprawiły, że zadłużenia szybko 

uregulowaliśmy. Stąd można było w minionym tygodniu dokonać  remontu 

napędów dzwonów na wieży kościoła. Remont polegał na wymianie zużytych 

silników i elektroniki sterującej dzwonami.  

12. W tym tygodniu zmarli: 

 + Czesław Cherek l. 72 z ul. Kusocińskiego 

+ Urszula Labudda l. 70 z ul. Niska 


