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Ogłoszenia parafialne 

2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
 

1. Dzisiaj niedziela „Ad Gentes”. Jest to dzień modlitw za polskich misjonarzy, szczególnie z 

naszej diecezji, którzy podejmują w innych krajach dzieło Ewangelizacji. Po Mszy św. 

zbiórka do puszek, która niech będzie jałmużną postną dla wyrażenia solidarności z polskimi 

misjonarzami.  

2. W niedziele Wielkiego Postu Gorzkie Żale. Tradycyjnie śpiewamy po Mszy św. o godz. 

8.30, po Mszy św. o godz. 10.00, i przed wieczorną Mszą św. o godz. 17.40.  

3. W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne: 

I Czwartek miesiąca, parafialny dzień Miłosierdzia. O godz. 15.00 Msza św., następnie 

Droga Krzyżowa i Adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 18.00. O godz. 17.30 Różaniec 

św. W czwartek przypada 27 rocznica święceń biskupich ks. Jacka Jezierskiego 

administratora apostolskiego Archidiecezji Gdańskiej. Pamiętajmy w modlitwach o biskupie 

Jacku. 

I Piątek miesiąca Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Rano po Mszy św. o godz. 8.00, po 

południu o godz. 17.00, zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież. O godz. 18.00 Msza św. 

z kazaniem pasyjnym i Droga Krzyżowa.  Od godz. 16.30 okazja do spowiedzi św. o godz. 

17.30 Nabożeństwo Różańcowe. 

I Sobota miesiąca - Msza św. o godz. 7.00 o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi 

Panny. Po Mszy św. modlitwy do Niepokalanej.  

4. W poniedziałek 1 marca obchodzimy Dzień Żołnierzy Niezłomnych, Wyklętych. Po Mszy 

św. przemarsz do pomnika Bramy Piaśnickiej i złożenie kwiatów. W tym roku ze względu 

na pandemię obchodzimy ten dzień skromniej. Msza św. będzie sprawowana 1 marca o 

godz. 8.00. Po Mszy św. udamy się do Bramy Piaśnickiej. Zapraszamy. W tym roku 

szczególnie modlimy się za ks. Alfonsa Żurka, który był po wojnie prefektem 

wejherowskich szkół i prowadził młodzież w prawdzie i miłości do Chrystusa. Działał 

wtedy w dzisiejszym kościele św. Stanisława Kostki. W latach pięćdziesiątych był to 

kościół rektorski poewangelicki, w którym ks. Żurek gromadził licznie młodzież 

wejherowską na nabożeństwa i spotkania ewangelizacyjne. Za postawę niezłomną i w 

prawdzie, został dotkliwie pobity i już do zdrowia nie wrócił. Trwając przez lata w 

cierpieniu zmarł 1972 r. Ostatnie lata życia spędził przy ul. Derdowskiego  - dzisiaj w 

naszej parafii. 

5. W związku z powrotem dzieci klas I-III do szkól przy parafii odbywają się katechezy 

przygotowujące dzieci do Pierwszej Komunii Świętej z zachowaniem aktualnie 

obowiązujących przepisów sanitarnych. W związku z tym zapraszamy rodziców i dzieci 

komunijne na dodatkową Mszę św. w kolejne niedziele o godz. 14.00. 

6. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania prowadzimy w ramach spotkań 

modlitewnych w kościele z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów 

sanitarnych. Katecheza w szkole kontynuowana jest dalej bez zmian, a więc on-line’. Dla 

kandydatów do sakramentu bierzmowania spotkania modlitewne odbywają się w 

poniedziałki o godz. 18.00 Msza św., a następnie spotkanie z ks. Pawłem. W czasie Mszy 

św. zachęcamy szczególnie młodzież do skorzystania z Sakramentu Pokuty. 

7. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary składane na niedzielną i świąteczną tacę, lub 

na konto parafialne - serdeczne Bóg zapłać. Zwracamy się z prośbą o odpis jednego 
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procenta od podatku na Stowarzyszenie Rodziny Piaśnickiej działającej przy naszej parafii. 

Na stoliku są wyłożone kartki z kontem Stowarzyszenia i numerem KRS. 
8. Informacja od Sióstr Zmartwychwstanek. Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania 

Pańskiego im. Bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie zaprasza rodziców, dzieci i młodzież na dzień 

otwartych drzwi dnia 6  marca w formie online. Szczegółowe informacje umieszczone są na plakatach 

oraz na facebooku i  stronie internetowej parafii i szkoły. Szkoła łączy tradycję z nowoczesnością tworząc 

w ten sposób wyjątkowy klimat do kształtowania młodego pokolenia w Miłości i Prawdzie. Serdecznie 

zapraszają Siostra dyrektor  wraz z nauczycielami, uczniami i rodzicami.  

S. Marlena Agnieszka Wilmanska CR 

9. Informacja od ks. salezjanina Marka Barańskiego opiekuna duchowego wspólnoty Vera Virtu. 

Wspólnota Vera Virtu zaprasza do udziału w II Kaszubskiej Nocnej Drodze Krzyżowej z 12 na 13 marca 

br. Hasłem tegorocznej Drogi Krzyżowej jest  „W Krzyżu źródło mocy i świętości ojcostwa”. Zapisy od 

8 marca na stronie www.veravirtu.pl. Informacje można znaleźć również na facebooku Wspólnoty.  

http://www.veravirtu.pl/

