
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

30.VIII 2020 
1. Zapraszamy na modlitwę Różańcową każdego dnia o godz. 17.30 przed Najśw. 

Sakramentem w intencji Kościoła i naszej Ojczyzny. We wrześniu Modlitwą Różańcową 

ogarniamy dzieci i młodzież oraz nauczycieli i katechetów rozpoczynających rok szkolny, 

suplikacjami upraszamy Boga o ustanie i przezwyciężenie epidemii koronawirusa. 

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

przepisów, które dotyczą również zgromadzeń religijnych. W kościele jesteśmy w 

maseczkach. Przy wejściu można ręce sobie zdezynfekować. Pamiętajmy o zachowaniu 

zasad przystępowania do Komunii św. Osoby przyjmujące Komunię św. do ust podchodzą 

do klęcznika. Natomiast osoby przyjmujące na rękę podchodzą od strony chrzcielnicy.  

3. Dzisiaj parafia Wniebowzięcia MB w Bolszewie obchodzi jubileusz 70 lecia istnienia. 

Główna Msza św. o godz. 13.00, transmitowana jest w telewizji Polonia. Po Mszy św. w 

parku piknik połączony z dożynkami. Zapraszamy. 

4. W poniedziałek 31 sierpnia przypada 40 rocznica podpisania umów społecznych. Jest to 

święto Solidarności. Msza św. z tej okazji sprawowana będzie w kolegiacie Trójcy Świętej 

o godz. 18.30. Po Mszy św. złożenie kwiatów pod tablicą Solidarności. 

5. We wtorek 1 września 81 rocznica wybuchu II wojny światowej. W tym dniu szczególnie 

modlimy się o pokój. 

6. Od wtorku 1 września dzieci i młodzież rozpoczynają nowy rok szkolny. Z tej okazji 

zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 16.30. 

7. W tym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne. Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota 

miesiąca. W czwartek o godz. 15.00 Msza św. do Miłosierdzia Bożego, Droga Krzyżowa i 

Adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 18.00. O godz. 17.30 Nabożeństwo Różańcowe. W 

piątek od godz. 16.00 okazja do spowiedzi św., o godz. 16.30 Msza św. pierwszopiątkowa 

dla dzieci i młodzieży z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego. Zapraszamy. O godz. 

17.30 skupienie Żywego Różańca i Msza św. o godz. 18.00. W sobotę po Mszy św. rano o 

godz. 6.00 Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny. Po Mszy św. o 

godz. 8.00 nawiedzenie chorych z sakramentami św.  

8. W sobotę 5 września rozpoczyna się tygodniowy odpust Matki Boskiej Swarzewskiej. 

Główna Msza św. w niedzielę 6. IX o godz. 10.00, poprzedzona procesją Eucharystyczną.  

9. Z tej okazji organizujemy jak co roku pielgrzymkę do Swarzewa. W tym roku z 

uwzględnieniem przepisów sanitarnych. Pielgrzymka wyrusza w sobotę rano po Mszy św. 

o godz. 6.00.  O godz. 12.00 powitanie pielgrzymek w Swarzewie, a o godz. 14.00 Msza 

św. dla pielgrzymów w Sanktuarium Matki Bożej. O godz. 16.00 pielgrzymi mogą wrócić 

autobusem do Wejherowa. Autobus będzie oczekiwał przy cmentarzu w Swarzewie. W 

niedzielę autobusem można pojechać do Swarzewa na Mszę św. odpustową sprawowaną o 

godz. 10.00 i wrócić pielgrzymką do Wejherowa. Autobus w niedzielę do Swarzewa 

wyjedzie sprzed kościoła o godz. 8.00.  

10. We wtorek 8 września w Święto Narodzenia N.M.Panny o godz. 10.00 Msza św. 

odpustowa w Swarzewie z udzielaniem sakramentu Namaszczenia Chorych dla osób 

chorych i starszych. Zapraszamy te osoby do Swarzewa samochodami. Będzie również 

autobus podstawiony przy kościele i wyjedzie do Swarzewa we wtorek o godz. 8.00 rano. 

11. W przyszłą niedzielę o godz. 15.00 Msza św. w Lesie Piaśnickim z udziałem uczestników 

rajdu motocyklowego piaśnickiego. Zapraszamy. 

12. W tym tygodniu zmarli: 


