
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 

20.IX 2020 
 

1. Zapraszamy na modlitwę Różańcową każdego dnia o godz. 17.30 przed Najśw. 

Sakramentem w intencji Kościoła i naszej Ojczyzny. 

2. W związku z szerzeniem się epidemii prosimy o dyscyplinę w zachowaniu sanitarnych 

przepisów, które dotyczą również zgromadzeń religijnych. Pamiętajmy o ustaleniu zasady 

w naszym kościele, że osoby przyjmujące Komunię św. do ust podchodzą do klęcznika. 

Natomiast osoby przyjmujące na rękę podchodzą od strony chrzcielnicy.  

3. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.30 spotkanie z dziećmi i ich rodzicami przygotowującymi 

się do I Komunii św. w 2021 roku. 

4. Dzisiaj o godz. 15.00 Msza św. w Lesie Piaśnickim w kaplicy Męczenników. Po Mszy św. 

procesja do grobu bł. Alicji Kotowskiej. Zapraszamy. Można dojechać własnymi 

samochodami lub autobusem, który wyjeżdża sprzed kościoła o godz. 14.30.  

5. Dzisiaj 54 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Papież Franciszek z tej okazji 

kieruje orędzie pt.: „Abyś opowiadał dzieciom twoim i wnukom” (Wj 10,2) 

6. Dzisiaj trwa Ogólnopolska pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. 

7. W środę 23 IX przypada Świętego Ojca Pio. Ojciec Pio w naszym kościele zachęca nas do 

pokuty i sakramentu pojednania na drodze do Miłosierdzia Bożego. Jego wizerunek ze 

scenami z życia znajduje się jako drugi wchodząc do kościoła.  

8. Zapraszamy chętne osoby, które chciałaby należeć do Scholki Chrystusowe Owieczki. Na 

próby prosimy w poniedziałki o godz. 16.30. 

9. Czciciele Miłosierdzia Bożego organizują pielgrzymkę do Obór na Wieczernik Krolowej 

Pokoju 17 października tj. w sobotę. Koszt 55 zł z ubezpieczeniem. Zgłoszenie nr. Telefonu 

58-672-45-43 

10. W przyszłą niedzielę Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Pamiętajmy w modlitwach 

szczególnie o Polakach na emigracji i tych, którzy przybyli szczególnie z Ukrainy i 

Białorusi do naszego kraju.  

11. W przyszłą niedzielę ogólnopolska pielgrzymka małżeństw i rodzin na Jasną Górę. 

12. Parafialny Zespół “Caritas” zaprasza osoby zainteresowane na dodatkowy dyżur  w najbliższą 

środę - 23.09 - w godz. 17.00 -17.30 do salki od ul. Derdowskiego. Szczęść Boże! 
13. Ukazał się kolejny numer czasopisma biblijnego „Galilea”. Zachęcamy do lektury tego 

pisma, które wyjaśnia i przybliża nam teksty biblijne. 

14. Po Mszach św. zbiórka do puszek na uczelnie katolickie w Polsce m.in. Katolicki 

Uniwersytet Lubelski i Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne w Gdyni.  

15. Za dwa tygodnie 4 października Msza św. w Lesie Piaśnickim. Jest to doroczna uroczystość 

ku czci Męczenników Lasów Piaśnickich przez wstawiennictwo bł. Alicji Kotowskiej i 

Towarzyszy. Mszę św. sprawować będzie ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. 

16. W Gdyńskim Kolegium Teologicznym po przerwie wakacyjnej wznowiony został 

cykliczny kurs przedmałżeński dla narzeczonych. Można z niego skorzystać. Informacje 

szersze na stronach internetowych parafii:  

17. W tym tygodniu zmarli: śp. + Irena Langowska l. 84, ul. Puławskiego, + Grzegorz Keller 

l.70, + Tadeusz Kuhr, ul. Narutowicza, - Msza św. pogrzebowa w kościele w środę o 
godz.10.00. Przed Mszą św. o godz. 9.30 Nabożeństwo Różańcowe. 


