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Ogłoszenia parafialne 

4 NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

1. Dzisiaj w naszej parafii odbywa się kolejna, już dziewiąta edycja charytatywnego kolędowania 

pod nazwą „Festiwal Serc”. Przez cały dzień na każdej mszy świętej słuchamy tradycyjnych 

polskich kolęd w wykonaniu chórów i zespołów z Wejherowa i okolic. O godzinie 20.00 z 

koncertem wieczoru, wystąpi Andrzej Rosiewicz. Będzie go można oglądać i posłuchać na kanale 

52 TV Chopin, oraz na stronie internetowej parafii. 

2. W tym roku Caritas wspiera leczenie małej Agatki (3 latka). W swoim krótkim życiu bardzo wiele 

przeszła. Choruje na mózgowe porażenie dziecięce i padaczkę. Jest mocno opóźniona w rozwoju. 

Zebrane środki zostaną przeznaczone na turnusy rehabilitacyjne i codzienną rehabilitację, która 

jest niezbędna, aby poprawić jakość jej życia. Bardzo prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o 

wsparcie tego wydarzenia poprzez uczestnictwo na Mszach świętych oraz złożone datki do puszki 

„Caritas”.  

3. Dzisiaj obchodzimy Św. Jana Bosko. Jest uważany za jednego z największych pedagogów 

młodzieży w dziejach Kościoła. Założył Zgromadzenie ks. Salezjanów. Zgromadzenie to 

prowadzi placówki szkolne i wychowawcze. W Rumii gdzie duszpasterzują jest to Uroczystość. 

Papież Franciszek ustanowił Św. Jana Bosko patronem miasta.  

4. Dzisiaj o godz. 11.00 dzieci I Komunijne mają katechezę w kościele. Można w niej również 

uczestniczyć przez transmisje TV Chopin lub internetową. Po Mszy Św. spotkanie dla rodziców. 

5. Jutro w poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. dla młodzieży przygotowującej się do Sakramentu 

Bierzmowania. Po Mszy św. spotkanie formacyjne. 

6. We wtorek 2 lutego jest święto Ofiarowania Pańskiego, Matki Bożej Gromnicznej. Msze św. rano 

o godz. 7.00, 8.00, 17.00, 18.00. Na liturgię przynosimy ze sobą świece. Jest to Światowy Dzień 

Życia Konsekrowanego. W czasie mszy św. kolekta przeznaczona na zakony klauzurowe.  

7. W czwartek, piątek i sobotę przypadają Dni Eucharystyczne. W czwartek parafialny Dzień 

Miłosierdzia Bożego. O godz. 15.00 Msza św., następnie Droga Krzyżowa, Adoracja Najśw. 

Sakramentu, Koronka, Różaniec św. o godz. 17.30 i Msza św. wieczorna o godz. 18.00. 

Zapraszamy. W piątek od godz. 16.00 okazja do spowiedzi św., o godz. 16.30 Msza św. dla dzieci. 

O godz 17.30 skupienie Żywego Różańca i o 18.00 Msza św. Apelujemy do rodziców by zachęcali 

swoje dzieci i młodzież do korzystania z sakramentu pokuty. W sobotę po Mszy św. o godz. 7.00 

Adoracja Najśw. Sakramentu i modlitwy. do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.  

8. Pragnę serdecznie podziękować za wszystkie ofiary na rzec parafii składane na niedzielną i 

świąteczną tacę, lub na konto parafialne - serdeczne Bóg zapłać. Obecnie jest czas wypełniania 

„PIT”- ów. Zgodnie z prawem można jeden procent odliczyć na wskazaną fundację lub 

stowarzyszenie. Zapraszam by taką „cegiełką” odpisu podatkowego jednego procenta wesprzeć 

działania Stowarzyszenia Rodziny Piaśnickiej działającej przy Sanktuarium bł. Męczennicy Alicji 

Kotowskiej i Towarzyszy w naszej parafii dla odnowienia grobów krematoryjnych w Lesie 

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

9. W tym tygodniu zmarł śp.:  + Jerzy Klawikowski l. 81 z ul. Kusocińskiego, + Jan Bronk l. 90 z ul. 

Chopina, + Wojciech Marchewicz l. 63 z ul. Narutowicza, + Antoni Socha l. 73 z ul. 

Karnowskiego, + Grażyna Korzeniowska l. 65 z ul. Okrężnej. Pogrzeb 13 lutego.  

10. Do dnia pogrzebu za zmarłych, których żegnamy odmawiamy Różaniec św. przed Mszą św. o 

godz. 17.30. Zapraszamy aby również uczestniczyć również we Mszy św. i ofiarować Komunię 

św. w intencji bliskiej osoby, którą żegnamy. 


