
1   WEJHEROWO 14.03 2021 

Ogłoszenia parafialne 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 
1. Dzisiejsza niedziela czwarta Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą „Laetare”, czyli 

radości. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa nas do radości, aby wszyscy 

podejmujący trud przemiany serca żyli nadzieją i wytrwali w wielkopostnych 

postanowieniach. Stąd kolor szat liturgicznych może być różowy, który jest kolorem radości. 

2. W niedziele Wielkiego Postu Gorzkie Żale. Tradycyjnie śpiewamy po Mszy św. o godz. 

8.30, po Mszy św. o godz. 10.00, i przed wieczorną Mszą św. o godz. 17.40.  

W piątki Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Rano po Mszy św. o godz. 8.00, po południu o 

godz. 17.00, zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież. O godz. 18.00 Msza św. z kazaniem 

pasyjnym i Droga Krzyżowa.  

3. Zapraszamy rodziców i dzieci komunijne na dodatkową Mszę św. w kolejne niedziele o 

godz. 14.00.  

4. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania prowadzimy w ramach spotkań 

modlitewnych w kościele z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów 

sanitarnych. Katecheza w szkole kontynuowana jest dalej bez zmian, a więc online’. Dla 

kandydatów do sakramentu bierzmowania spotkania modlitewne odbywają się w 

poniedziałki o godz. 18.00 Msza św., a następnie spotkanie z ks. Pawłem. W czasie Mszy 

św. zachęcamy szczególnie młodzież do skorzystania z Sakramentu Pokuty. 

5. W piątek 19 marca przypada Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi 

Panny i rozpoczęcie Roku św. Józefa ogłoszonego przez papieża Franciszka. Zachęcamy 

do licznego uczestniczenia w Mszach św. w tym dniu. Msze św. jak w dni powszednie, o 

godz. 7.00, 8.00, 18.00. W roku św. Józefa szczególnie modlimy się za mężów i ojców. 

Św. Józef jest także patronem dobrej śmierci. Jego wstawiennictwu polecajmy cierpiących 

i konających. Z okazji uroczystości w piątek nie ma postu.  

6. Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary składane na niedzielną i świąteczną tacę, lub 

na konto parafialne - serdeczne Bóg zapłać. Zwracamy się z prośbą o odpis jednego 

procenta od podatku na Stowarzyszenie Rodziny Piaśnickiej działającej przy naszej parafii. 

Na stoliku są wyłożone kartki z kontem Stowarzyszenia i numerem KRS. Dzisiaj kolekta 

nadzwyczajna. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać. 

7. Przyszła niedziela Wielkiego Postu w tradycji jest nazywana I Niedziela Meki Pańskiej. 

Stąd zachowujemy zwyczaj zakrywania krzyży aż do zakończenia Liturgii Wielkiego 

Piątku. 

8. W przyszłą niedzielę o godz. 15.00 Droga Krzyżowa w Lesie Piaśnickim. Początek przy 

krzyżu, skręcając z szosy krokowskiej do lasów piaśnickich. Zapraszamy. Dojazd możliwy 

samochodami. Przy kościele będzie podstawiony autobus, który zabierze chętne osoby na 

Drogę Krzyżową o godz. 14.30.  

9.  

10. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne: 

 PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 

REKOLEKCJE TRWAJĄ OD NIEDZIELI 21.III. DO ŚRODY 24 III.2021 

Zapraszamy na spotkania rekolekcyjne: 

 

NIEDZIELA 21.III 

Podczas wszystkich Mszy św. wstępne nauki rekolekcyjne. 
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Niedzielny program Mszy św.: 7.00;830;10.00;11.30;13.00; 14.00, 16.00;18.00 

 godz.11.30, 14.00  - Msza św. dla dzieci 

 godz.16.00 - Msza św. dla młodzieży bierzmowanej 

 

 
 

PONIEDZIAŁEK 22.III 

 godz.  8.30 – Modlitwy poranne 

 godz.  9.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną 

 godz. 16.00 – Nauka dla dzieci I - IV 

 godz. 17.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną 

 godz. 18.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną 

 godz. 20.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży 

– zakończenie - Apel Jasnogórski 
 

Wtorek 23 III  

 godz.  8.30 – Modlitwy poranne 

okazja do SPOWIEDZI ŚW. w godz. 9.30 - 10.00  i od 15.30 - 18.00 
 godz.  9.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną 

 godz. 16.00 – Nauka klas V-VI 

 godz. 17.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną 

 godz. 18.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną 

 godz. 20.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży 

– zakończenie - Apel Jasnogórski 

 

ŚRODA 24.III  

 godz.  8.30 – Modlitwy poranne 

 godz.  9.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną dla osób starszych i chorych 

 godz. 16.00 – Nauka dla dzieci VII-VIII 

 godz. 17.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną 

 godz. 18.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną 

 godz. 20.00 – Msza św. z nauką dla młodzieży 

– zakończenie - Apel Jasnogórski 
 

W środę na Mszę św. o godz. 9.00 zapraszamy Osoby Starsze i Chore. 

 W środę po Mszach św. ofiary zebrane podczas liturgii przeznaczone są dla ks. 

Rekolekcjonisty. Rekolekcje prowadzi o. Joel gwardian klasztoru franciszkańskiego w 

Wejherowie. 

 W Roku Duszpasterskim: „Wielka Tajemnica Wiary” skorzystajmy z czasu 

przemiany duchowej i wzrastania w wierze poprzez wstawiennictwo św. Józefa, patrona 

mężów i ojców oraz Jana Pawła II i Bł. Alicji Kotowskiej.  

ZAPRASZAMY   - Duszpasterze 

11.  
W tym tygodniu zmarli śp.:+ Witold Czaja l. 47 z ul. Przemysłowej, + Wojciech Klank l. 81 

z ul. Zwycięstwa, + Elżbieta Drzeżdżon l. 64 z ul. Kusocińskiego, + Gertruda Jakubowska l. 

86 z ul. Rogali.  


