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1. W dni powszednie zapraszamy na Adorację Najśw. Sakramentu przed Mszą św. 

o godz. 17.30, następnie Msza św. godz. 18.00 W czasie Adoracji odmawiamy 

Różaniec błagalny o wygaśnięcie epidemii koronowirusa. W tej samej intencji 

odmawiamy Różaniec św. o godz. 20.30.  

2. Każdego roku od V Niedzieli Wielkiego Postu rozpoczynaliśmy rekolekcje 

wielkopostne. Msze św. sprawowane były o godz. 9.00, 17.00, 18.30. Natomiast 

w środę na zakończenie rekolekcji Msze św. były o godz. 9.00, 11.00, 12.00, 

17.00, 18.30, 20.00. Ponieważ wierni na te godziny zamówili intencje mszalne, 

dlatego o tych godzinach będziemy je sprawować.  

3. Kościół otwieramy każdego dnia o godz. 6.30, a zamykamy o godz. 21.00.  

4. Prosimy bezwzględnie zachowywać obowiązujące rozporządzenia władz 

państwowych i kościelnych. Chodzi o obecność na Mszach św. nie więcej niż 

5 osób. Dotyczy to również innych nabożeństw.  

5. Od poniedziałku o godz. 15.00 każdego dnia sprawować będziemy 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Po Nabożeństwie spowiedź św. do godz. 

16.00. Gdyby była taka potrzeba to czas wydłużymy. 

6. W czwartek, piątek i sobotę Dni Eucharystyczne. W czwartek parafialny dzień 

Miłosierdzia Bożego. O 15.00 Msza św. do Miłosierdzia Bożego, Droga 

Krzyżowa, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Adoracja do godz. 18.00 i Msza 

św. Okazja do spowiedzi św. 

7. Metropolita Gdański w sytuacji jaka zaistniała przypomina o praktyce żalu 

doskonałego. Ważne jest wzbudzenie aktu żalu doskonałego, z intencją 

przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy będzie to możliwe.  

Spowiedź wielkanocną można odłożyć na czas po ustaniu pandemii. W Polsce 

spowiedź i Komunia Święta wielkanocna mogą być praktykowane przez 

wiernych aż do uroczystości Trójcy Przenajświętszej, która w tym roku 

przypada 7 czerwca. 

8. W odpowiednim czasie, gdy będzie to możliwe każda z parafii zorganizuje dni 

spowiedzi, podczas którego wszyscy, którzy obecnie praktykują akt żalu 

doskonałego, będą mogli skorzystać indywidualnie z sakramentu pokuty. 

9. Komunia św. dzieci klas I jest przesunięta. Terminów żadnych obecnie nie 

ustalamy.  

10. Zgodnie z sugestią Ojca św. i Episkopatu Polski Komunię św. zasadniczo 

winniśmy przyjmujemy na rękę. 

11. W wejherowskiej  Telewizji Chopin Msze św. są  na kanałach od 43 - 54. 

kanał TV Chopin naszej parafii  nr 52 

12. Zapraszamy do korzystania ze środków masowego przekazu. Godziny 

nadawania Mszy św., nabożeństw i podane są na stronach internetowych naszej 

parafii.  
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13. Od poniedziałku o godz. 20.00 Msza św., w zamówionych intencjach i 

ogólna za mieszkańców naszego miasta i dekanatu i o godz. 20.30 Różaniec św.  


