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Ogłoszenia parafialne 

II NIEDZIELA ADWENTU  

 

1. Temat adwentowy „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy” zachęca do udziału we Mszy św.. 

W związku z epidemią wprawdzie istnieje możliwość uczestniczenia we Mszach św. w 

telewizji lub w internecie, ale pamiętajmy, ze pełne uczestnictwo w Eucharystii dokonuje 

się poprzez obecność w kościele. Dla spełnienia pragnienia pełnego uczestniczenia 

zapraszamy do udziału we Mszach św. w ciągu tygodnia, np. o godz. 15.00. 

2. Dzisiaj 6 grudzień przypada wspomnienie św. Mikołaja. Św. Mikołaj był biskupem miasta 

Miry, który sam roznosił ubogim potrzebne rzeczy aby mogli się ubrać i coś zjeść. 

Pamiętajmy o chrześcijańskim świętowaniu św. Mikołaja. 

3. We wtorek 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 

Msze św. rano o godz. 6.00, 8.00, 10,00, 15.00, 18.00. W tym dniu udziela się 

błogosławieństwa kobietom oczekującym narodzin dziecka. Od godz. 17.00 do 18.00 

zapraszamy w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.Panny, na nabożeństwo 

„Godzina Łaski”, z którym związane są modlitwy o uwolnienie z grzechów i pragnienie 

życia w stanie łaski uświęcającej.  

4. W dni powszednie  Adwentu o godz. 6.00 rano Msza św. Roratnia. Zapraszamy dorosłych 

i dzieci. Dzieci prosimy z lampionami. Nie ma Mszy św. o godz. 7.00. Następna o godz. 

8.00. 

5. Uwaga: W Adwencie w dni powszednie o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 

przed Najśw. Sakramentem. Po Koronce okazja do spowiedzi św. i o godz. 15.30 Msza św.  

Uczestnicząc we Mszy i Komunii św. w Adwencie można uzyskać odpust zupełny za 

siebie. Dalszym warunkiem jest modlitwa w intencji wiadomej Ojcu św. Zachęcamy do 

odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego. 

6. Skorzystajmy z możliwości uczestniczenia w Sakramencie Pojednania, i Mszy św. Apel 

ten kierujemy także do dzieci i młodzieży.  

7. O godz. 18.00 Msza św. wieczorna. Przed Mszą św. o godz. 17.30 Wystawienie Najśw. 

Sakramentu i Modlitwa Różańcowa. 

8. W Wigilię Bożego Narodzenia Msze św. o godz. 15.00 w Lesie Piaśnickim, o godz. 18.00 

- dodatkowa, o godz. 22.00 i Pasterka o godz. 24.00. 

9. Msza św. w Lesie Piaśnickim sprawowana będzie przy pomniku poświęconym dzieciom. 

W miejscu gdzie jest usytuowana kołyska. W czasie nabożeństwa obrzęd złożenia Bożej 

Dzieciny do kołyski, i modlitwy do Matki Bożej za dzieci nienarodzone i prawo do życia 

dla wszystkich. Możliwość podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego. 

10. Dzisiaj została zapala II świeca na wieńcu adwentowym. Świece te mają swoją symbolikę. 

Druga świeca zapalona przed Mszą św. wzywa wszystkich do Betlejem. Świeca zapalona 

dzisiaj oznacza Betlejem, tam znajdziemy naszego Zbawiciela Jezusa. 

11. Zachęcamy by wzbogacić szczególnie w tym roku w swoich domach symbolikę 

adwentową, jak opłatek wigilijny (który został poświęcony), świecę caritasu – można 

nabyć w sklepiku: mała 6 zł, duża 16 zł.  

12. W związku z epidemią świeca wigilijna i opłatek będą szczególnymi symbolami Kościoła 

Domowego, który w kręgu rodzinnym przeżywa i wyznaje wiarę. Zapalona świeca 

adwentowa i wigilijny  opłatek duchowo pozwolą nam czuwać z Matką Najświętszą i z 

nadzieją oczekiwać Świąt Bożego Narodzenia. Dlatego warto w swoim domu np. na 
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bocznym stoliku ustawić świece caritasu, położyć poświęcony opłatek, można upiększyć 

stroikiem itp. W czasie uczestniczenia w modlitwie rodzinnej, albo Mszy św. za 

pośrednictwem mediów świece tą zapalimy. 

13. Ks. bp. Jacek Administrator Archidiecezji Gdańskiej komunikuje że z powodów epidemii 

w tym okresie Bożonarodzeniowym rezygnujemy z kolędy 2020/2021. Kierujemy się 

bowiem troską o bezpieczeństwo i zdrowie rodzin, zwłaszcza osób starszych, będących w 

grupie podwyższonego ryzyka, ale też troską o zdrowie księży.  

14. Dalej czytamy: w związku z powyższym serdecznie proszę, o ile jest to możliwe, o złożenie 

na tacę w kopercie (z napisem „kolęda”) rocznej ofiary, dotychczas przekazywanej przy tej 

okazji. Naturalnie można to uczynić także drogą elektroniczną, przez wpłatę na konto 

parafii. Ponieważ księża nie odwiedzą naszych domów w ramach kolędy, dlatego 

pobłogosławienia mieszkania i warsztatu pracy może także dokonać osoba świecka. 

Trzeba wówczas, aby ktoś z członków rodziny, w obecności domowników (np. w 

uroczystość Bożego Narodzenia lub Trzech Króli) pomodlił się o Boże błogosławieństwo 

dla domu, o zdrowie i pomyślność dla mieszkańców i pokropił główne pomieszczenia wodą 

święconą. W gospodarstwie rolnym można również pobłogosławić zwierzęta.  

15. Modlitwy błogosławieństwa są wydrukowane na obwalucie opłatka wigilijnego, wodę 

święconą można otrzymać w zakrystii. 

16. W wyjątkowym roku, 190 Rocznicy Objawienia Cudownego Medalika, Siostry 

Miłosierdzia zapraszają wszystkie Dzieci Maryi na odnowienie przyrzeczeń u stóp Bożej 

Matki, które odbędzie się 8 grudnia w Święto Niepokalanego Poczęcia. Wejherowska Fara, 

w najbliższy wtorek, o godz. 18.30 po Mszy Świętej. Pamiętajmy o medalach i reżimie 

sanitarnym. 

17. Ogłoszenie Caritas. Trwa akcja Caritasu „Tutka” - można pobrać torbę na zakupy i 

wypełnić ją towarami (spis wewnątrz).  Z dwa tygodnie 13 grudnia wypełnioną przynosimy 

do kościoła i składamy do kosza pod chórem.  Dzisiaj w naszej parafii można nabyć piękne, 
ręcznie robione, bożonarodzeniowe bombki oraz stroiki. Zebrane w ten sposób środki będą 
przeznaczone na potrzeby osób starszych i potrzebujących z naszej parafii. Gorąco 
zachęcamy do zapoznania się z naszą świąteczną ofertą i nabycie tych niezwykłych i 
niepowtarzalnych ozdób choinkowych. Pragniemy serdecznie podziękować za dwie 
zakończone w tym tygodniu akcje charytatywne, Caritasu parafialnego tj. „Dzieci życzą 
dzieciom...” oraz „zbiórka skarpet”. Otrzymaliśmy bardzo wiele ciepłych słów ze strony 
pracowników szpitala za przyniesione kartki z życzeniami dla dzieci wraz pozdrowieniami 
i opłatkiem. A także Gorące „Bóg zapłać” od Ojca Gwardiana, klasztoru Franciszkanów jak i 
Siostry Dyrektor z Domu Pomocy Społecznej na ul św. Jacka za dar ciepłych skarpet dla osób 
starszych i chorych oraz uboższych mieszkańcach naszego miasta.  

Niech w tych trudnych i niepewnych czasach takie wartości jak miłość, dobro i nadzieja 
dodają Wam otuchy i wiary w lepsze, spokojniejsze jutro. Wszystkiego co Najlepsze! Bóg 
Zapłać! Podpisane Jacek Drewa, Prezes Parafialnego Zespołu „Caritas” przy parafii pw. 
Chrystusa Króla i Bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie. 

18. W tym tygodniu zmarli śp.: + Henryk Lesnau l. 72 z ul. Rejtana, + Franciszek Toporek lat 

79 z ul. Nanickiej, + Zbigniew Piątkowski l. 71 z ul. Przemysłowej. 


