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23.VIII 2020 
1. Zapraszamy na modlitwę Różańcową każdego dnia o godz. 17.30 przed Najśw. 

Sakramentem w intencji naszej Ojczyzny, a w sierpniu szczególnie o trzeźwość narodu. 

Modlitwą Różańcową i suplikacjami upraszamy Boga o ustanie i przezwyciężenie epidemii 

koronawirusa. 

2. W związku z szerzeniem się epidemii prosimy o dyscyplinę w zachowaniu sanitarnych 

przepisów, które dotyczą również zgromadzeń religijnych. W kościele jesteśmy w 

maseczkach. Przy wejściu można ręce sobie zdezynfekować. Pamiętajmy o zachowaniu 

zasad przystępowania do Komunii św. Osoby przyjmujące Komunię św. do ust podchodzą 

do klęcznika. Natomiast osoby przyjmujące na rękę podchodzą od strony chrzcielnicy.  

3. Dzisiaj przypada dzień pamięci ofiar systemów totalitarnych, nazizmu niemieckiego i 

komunizmu sowieckiego. Przypominamy, że nasz kościół wraz z miejscem martyrologii 

lasy piaśnickie stanowi Sanktuarium Błogosławionej Męczennicy Alicji Kotowskiej i 

Towarzyszy. Módlmy się za wszystkie ofiary tych systemów. 

4. W środę 26 VI przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. W tym 

dniu odnawiamy Ślubowania Jasnogórskie i modlimy się o beatyfikację Sługi Bożego kard. 

Stefana Wyszyńskiego.  Zapraszamy na Msze św. 

5. Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego zwraca się do wszystkich, którzy odczuwają 

w sobie powołanie do kapłaństwa, by nie zwlekali z decyzją i zgłosili się do naszej 

archidiecezjalnej uczelni. Wraz z nowym rokiem akademickim kandydaci będą mogli 

rozpocząć studia filozoficzno-teologiczne i wejść na drogę seminaryjnej formacji ku 

kapłaństwu. Szczegółowe informacje na temat procedury rekrutacji do Gdańskiego 

Seminarium Duchownego i warunków przyjęcia są podane na stronie internetowej 

seminarium, a także w biurze parafialnym. 

6. W niedzielę 30 sierpnia parafia Wniebowzięcia NMP w Bolszewie będzie obchodzić 70-

lecie powstania, zapraszamy wszystkich na Eucharystię dziękczynną o godz. 13.00. Po 

południu od 15.30 w Art. Parku w Bolszewie odbędzie się rodzinny piknik z wieloma 

atrakcjami dla dzieci i rodzin, najważniejszą jego częścią będzie występ zespołu Arka 

Noego. Serdecznie zapraszamy. 

7. Za dwa tygodnie 5 IX w sobotę rozpoczyna się tygodniowy odpust Matki Boskiej 

Swarzewskiej. Główna Msza św. w niedzielę 6. IX o godz. 10.00, poprzedzona procesją 

Eucharystyczną.  

8. Z tej okazji organizujemy jak co roku pielgrzymkę do Swarzewa. W tym roku z 

uwzględnieniem przepisów sanitarnych. 

9. Ogłoszenie parafialne “Caritas” - 23.08.20. Informujemy że z bukietów na Święto Matki 

Boskiej Zielnej w dnia 15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Matki Boskiej, parafialny 

Zespół “Caritas” zebrał kwotę 1231,68 zł. Pieniądze zostaną przekazane na działalność 

zaprzyjaźnionej sekcji pływackiej osób niepełnosprawnych intelektualnie w Wejherowie. 

Za przygotowanie bukietów dziękujemy w szczególności pani Wiesi Pek oraz Grzegorzowi 

Skowrońskiemu. Wszystkim, którzy włączyli się w akcje oraz wsparli ją poprzez datki 

pieniężne składamy szczere Bóg Zapłać! W podziękowaniu za przychylność serca dla 

wszystkich darczyńców, wolontariuszy i cały parafialny zespół “Caristas” zostanie 

odprawiona msza święta 25 sierpnia (wtorek) o godz. 18.00. Wszystkich serdecznie 

zapraszamy! Szczęść Boże! 

10. W tym tygodniu zmarli: śp. Michał Kusterski lat 79 zam. ul. Graniczna, Anna Witzling lat 

86 z ul. Of. Piaśnicy 


