
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

18.X 2020 
 

 

1. Zapraszamy na modlitwę Różańcową w dni powszednie o godz. 17.30 przed Najśw. 

Sakramentem. W niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00 

2. Narasta epidemia koronawirusa. Prosimy o dyscyplinę w zachowaniu sanitarnych 

przepisów, które dotyczą również zgromadzeń religijnych. Od wczorajszego dnia 

obowiązuje u nas strefa czerwona. Istnieją więc obostrzenia sanitarne. 

3. Ks. bp Jacek administrator apostolski skierował wskazania duszpasterskie w archidiecezji 

gdańskiej [16 października 2020] 

1. Limity wiernych w kościołach 

Od 17 października 2020 r. obowiązują limity wiernych w kościołach, w strefie czerwonej - 1 

osoba na 7m2. Przy drzwiach wejściowych do kościoła należy umieścić tego typu informację. 

W naszym kościele może jednorazowo uczestniczyć na Mszach św. i nabożeństwach ok. 120 

osób . 

2. Dyspensa 

Udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej od 18 

października do 15 listopada br. osobom chorym i starszym oraz ich opiekunom, a także 

pracownikom służby zdrowia. 

3. Chrzest 

Do obrzędów chrzcielnych używamy za każdym razem świeżej wody. Kapłan udziela chrztu 

w maseczce, a przed i po namaszczeniu olejem krzyżma, myje i dezynfekuje ręce. 

4. Spowiedź 

Nie spowiadamy w konfesjonałach zamkniętych (szafowych). Po każdej spowiedzi 

dezynfekujemy folię na kratach konfesjonału od strony penitenta. Wymieniamy ją 

przynajmniej raz w tygodniu.  

5. Chorzy  

Księża idą do chorych z Komunią świętą tylko na wyraźne zaproszenie, ponawiane za każdym 

razem. Czynią to w maseczkach, a nawet rękawiczkach, gdyż mamy do czynienia z grupą 

podwyższonego ryzyka, tj. osób chorych, starszych, o mniejszej odporności immunologicznej. 

Opiekujący się chorymi i ich rodziny przeżywają często lęk, którego nie można lekceważyć. 

6. Udzielanie Komunii 

Księża, udzielają Komunii św.  w maseczkach.  

Komunia może być więc udzielana zarówno: klęczącym w formie tradycyjnej „do ust”, 

jak i stojącym „na rękę”. Obydwa sposoby są równouprawnione. Wierni posiadają 

prawo wyboru sposobu przyjęcia Komunii świętej. Kapłanowi nie wolno tego prawa 

ograniczać. 

Przed Komunią należy poinformować wiernych o porządku i sposobie przyjmowania 

Eucharystii. W naszym kościele praktykujemy udzielanie Komunii św. do ust przy klęczniku, 

natomiast na rękę od strony chrzczelnicy. 



7. Uroczystość Wszystkich Świętych  

Zachęcam, aby w Uroczystość Wszystkich Świętych zachować w kościołach porządek 

niedzielny (nie redukować ilości Mszy św.). Podobnie w Dzień Zaduszny (2 listopada). Należy 

przypominać wiernych, że cały listopad jest poświęcony pamięci zmarłych i odwiedziny 

grobów trzeba zaplanować poza 1 i 2 listopada, aby uniknąć przebywania w tłumie. W dniu I 

listopada na cmentarzach nie będzie liturgicznych celebracji. 

9. Zasady bezpieczeństwa 

W kościele, zakrystii, kancelarii parafialnej, używamy maseczek osłaniających usta i nos. Przy 

drzwiach kościoła umieszczamy dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. 

Ukazał się kolejny numer czasopisma biblijnego „Galilea”. Zachęcamy do czytania prasy 
katolickiej, Gościa Niedzielnego, Niedzieli, oraz kolejnego numeru Galilea. 

4. Ukazał się kolejny numer czasopisma biblijnego Galilea. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej, Gościa Niedzielnego, Niedzieli, oraz kolejnego numeru Galilea. 

5. Parafialny Zespół “Caritas” zaprasza osoby zainteresowane na dodatkowy dyżur  w  środę 

- 28.10.2020 r. - w godz. 17.00 -17.30 do salki od ul. Derdowskiego.    

6. W przyszłą niedziele w związku z nadchodzącym dniem „Wszystkich Świętych oraz 

Dniem Zadusznym” odbędzie się dystrybucja zniczy prowadzona przez wolontariuszy 

„Caritas”. W imieniu Parafialnego Zespołu  zachęcamy wszystkich parafian do akcji „ 

Zapal znicz- Pamiętaj” . Za dobrowolną kwotę po mszy świętych, będzie można nabyć 

charytatywny znicz symbolizujący – światłość życia wiecznego oraz wyraz naszej pamięci 

o naszych bliskich zmarłych. Zapraszamy do wzięcia udziału. Zakup zniczy wspiera 

działalność charytatywną Parafialnego Zespołu „Caritas”.  

7. Z okazji nadchodzącym  Światowym Dniem Ubogich parafialny zespół Caritas organizuje  

zbiórkę skarpetek dla osób bezdomnych. W tym roku w ramach przygotowań do 

Światowego Dnia Ubogich planujemy zbiórkę skarpetek, które przekażemy do schronisk, 

noclegowni i jadłodajni dla osób bezdomnych na ternie naszej archidiecezji w tym 

mieszkańców Wejherowa. Zachęcamy wszystkich parafian  do włączenia się do akcji. 

Najbardziej potrzebne są skarpetki w rozmiarach 40-44. Dary wrzucamy do kosza 

wystawionego przy stole Caritas. Skarpetki zbierać będziemy od 18 października do końca 

listopada (29 listopad), żeby potem przekazać je potrzebującym.  Zbieramy tylko nowe 

skarpetki! Bóg zapłać!  

8. W tym tygodniu zmarła: + Jadwiga Niżnik l. 91 z ul. Nadrzeczne,+ Halina Wiśniewska l. 
93 z ul. Graniczna,+ Teresa Kowalewska l. 60 z ul. Rogali, + Stanisław Wziętek l. 71 


