
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

06.IX 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 uroczystości odpustowe Narodzenia Najśw. Maryi Panny w Swarzewie. 

Główna Msza św. o godz. 10.00 poprzedzona procesją Eucharystyczną. Z tej 

okazji wczoraj w sobotę wyruszyła pielgrzymka piesza do Swarzewa. Powrót 

pielgrzymki dzisiaj ok. godz. 18.45. Dziękujemy uczestnikom pielgrzymki, 

organizatorom, którzy czuwali nad bezpiecznym tego wydarzenia, szczególnie 

w tym roku panującej epidemii.  

4. We wtorek 8 września przypada Święto Narodzenia N. M. Panny. O godz. 10.00 

Msza św. odpustowa w Swarzewie dla chorych i starszych. W czasie 

nabożeństwa udzielanie sakramentu Namaszczenia Chorych. Zapraszamy te 

osoby do Swarzewa samochodami. Będzie również autobus podstawiony przy 

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

5. W czwartek o godz. 8.00 Msza św. za Żywych i Zmarłych Członków Matki 

Bożej Patronki Dobrej Śmierci. Po Mszy św. Różaniec do Siedmiu Boleści 

Matki Bożej.  

6. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.30 poświęcenie przyborów 

szkolnych, tornistrów dzieciom klas „0” i pierwszych . Zapraszamy te dzieci ze 

swoimi tornistrami na Mszę św.  

7. W przyszłą niedzielę 13 września Dzień Matki Bożej Fatimskiej. Po Mszy św. 

o godz. 10.00 procesja Różańcowa z figurą Niepokalanej do Bramy Piaśnickiej. 

Zapraszamy.  

8. W przyszłą niedzielę kolekta nadzwyczajna przeznaczona na potrzeby parafii. 

Pragniemy zwrócić uwagę, że pojawił się kolejny obraz na bocznej ścianie 

kościoła. Przedstawiona postać to ks. abp.  Zygmunt Szczęsny Feliński 

Zygmunt - ur. 1 listopada 1822 w Wojutynie na Ukrainie Wołyniu, zm. 17 

września 1895 w Krakowie – polski biskup rzymskokatolicki, profesor 

Akademii Duchownej w Petersburgu, arcybiskup metropolita warszawski w 



latach 1862–1883, stały członek Rady Stanu Królestwa Polskiego od lutego 

1862, święty Kościoła katolickiego. 

Odważnie bronił spraw narodu, protestował wobec represji carskich. Po 

wybuchu powstania styczniowego nasilił się terror zaborcy, wobec którego 

arcybiskup nie pozostał obojętny. Na znak protestu 15 marca 1863 napisał list 

do cara, w którym wstawiał się za narodem i odważnie wzywał cara: „...uczyń 

z Polski naród niepodległy...”.Za to został skazany na wygnanie  do Jarosławia 

nad Wołgą na 20-letnie zesłanie. Dalej tułaczka po powrocie ale nie do 

Warszawy. Zmarł w 1895 r w Krakowie. Ks. abp Zygmunt Szczęsny Feliński 

w naszym kościele patronuje zasadzie wolności, która mówi że człowieka ma 

prawo do decydowania o własnym zamieszkaniu, w kraju czy za granicą. Nie 

może być zmuszany do emigracji, ani zamknięty w własnym środowisku jak w 

obozie.  

9. Dzisiaj trwa doroczna pielgrzymka rolników i pszczelarzy na Jasną Górę. W 

naszych wspólnotach parafialnych suplikacjami upraszamy Boga pomyślność 

dla rolników i pszczelarzy. Dziękujemy także za dotychczasowe zbiory płodów 

rolnych.  

10. W przyszłą niedzielę Uroczystości Narodzenia Najśw. Maryi Panny w 

Trąbkach Wielkich i w Sianowie.  

11. Dzisiaj o godz. 15.00 Msza św. w Lesie Piaśnickim z udziałem uczestników 

rajdu motocyklowego piaśnickiego. Zapraszamy. 

12. W przyszłą niedziela ‘ 13 września Odpust Podwyższenia Krzyża Świętego 

na Kalwarii Wejherowskiej. Godz. 9:15 procesja z Najświętszym Sakramentem 

na Kalwarię – z Klasztoru. Godz. 10:00 Suma Odpustowa pod przewodnictwem 

o. Hieronima Stypy OFM, rektora WSD we Wronkach i zawierzenie szkół 

Matce Bożej Wejherowskiej – patronce powiatu  (przy kościele Trzech Krzyży). 

Zapraszamy dzieci, młodzież, katechetów i nauczycieli.  

13. W tym tygodniu zmarli: śp. Kazimiera Murza, zam. ul. Rejtana  


