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1. W dni powszednie zapraszamy na Adorację Najśw. Sakramentu przed Mszą 

św. o godz. 18.00. 

2.  Nabożeństwa wielkopostnie: Droga Krzyżowa w piątek, po Mszy św. rano o 

godz. 8.00, dla dzieci o godz. 17.00, i o godz. `18.00 Msza św. z kazaniem 

pasyjnym i Droga Krzyżowa. Gorzkie Żale w niedzielę po Mszy św. o godz. 

8.30, po Mszy św. o godz. 10.00, przed wieczorną Mszą św. o godz. 17.45. 

3. Dzisiaj Niedziela „Ad Gentes” to jest dzień modlitwy postu i solidarności z 

Misjonarzami. Hasło tego roku „Eucharystia i Misje. Po Mszach św. zbiórka 

do puszek na dzieła misyjne polskich Misjonarzy. 

4. W czwartek 12 marca o godz. 8.00 Msza św. za żywych i zmarłych 

Członków Patronki Dobrej Śmierci. Po Mszy św. Różaniec do 7-miu Boleści 

Matki Bożej. 

5. W przyszła niedzielę 15 marca ks. Bp Wiesław Szlachetka udzieli 

sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii i przeprowadzi wizytację 

naszej parafii. Z tej okazji zapraszam w środę na godz. 18.00 na Mszę św. i 

spotkanie po Mszy z osobami, które czynnie uczestniczą w życiu parafii, jak 

np. Żywy Różaniec, Czciciele Miłosierdzia Bożego, ministranci i lektorzy 

itp. 

6. Spowiedź św. dla kandydatów do bierzmowania ich rodzin i świadków w 

piątek od godz. 19.30. Zapraszamy. 

7. Niedawno na ekrany polskich kin trafi film zatytułowany „Najświętsze 

Serce”. To pierwszy w historii kina film o Najświętszym Sercu Jezusowym. 

Ten fabularyzowany dokument pojawia się w dystrybucji w szczególnym 

czasie, bowiem w tym roku przypada 100. rocznica kanonizacji św. 

Małgorzaty Marii Alacoque oraz 100. rocznica zawierzenia losów naszej 

ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W Wejherowie można go 

zobaczyć w Filharmonii Kaszubskiej w kolejnych dniach 9 i 12 marca o 

godz. 17.00.  

8. Zapraszamy do zapisywania się na pielgrzymkę autokarową do Warszawy w 

dniu 7 czerwca 2020 r. na Beatyfikację ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. 

Zapisywać się można w sklepiku parafialnym. Koszt autobusu 80 zł. Wyjazd 

jest jednodniowy. Zapisywać się można na wyjazd grupowy do 20 marca.  

Każdy kto indywidualnie chciałby udać się do Warszawy i wziąć udział 

w uroczystościach beatyfikacyjnych Sługi Bożego Księdza Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w niedzielę, 7 czerwca 2020 r., już dziś proszony jest 

o zgłoszenie zapotrzebowania na kartę wstępu w zakrystii lub biurze 

parafialnym. Zgłoszenia będziemy przyjmować do dnia 20 marca br. 

9. W sobotę, 14 marca 2020 r. o godz. 19:30 w parafii pw. Najświętszej Maryi 

Panny Nieustającej Pomocy w Redzie-Rekowie, ul. Kościelna 18, odbędzie 

się wielkopostne spotkanie Pieszej Pielgrzymki Kaszubskiej z Helu na Jasną 

Górę. Do wspólnej modlitwy i adoracji krzyża zapraszamy wszystkich 
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pielgrzymów, gospodarzy, dobrodziejów i przyjaciół Pielgrzymki 

Kaszubskiej. Po modlitwie w kościele odbędzie się spotkanie na plebanii. 
10. Zapraszamy do udziału w Szóstej Ekstremalnej Drodze Krzyżowej z 

Jastrzębiej Góry do Helu. Wyruszamy 3 kwietnia 2020, z kościoła 

parafialnego pod wezwaniem św. Ignacego Loyoli w Jastrzębiej Górze (ul. 

Piastowska 14), po mszy świętej o godz. 20.00. 

11. Za złożone ofiary w dniu dzisiejszym na  kolektę nadzwyczajną składamy 

serdeczne Bóg zapłać 


