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Ogłoszenia parafialne 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynam rekolekcje wielkopostne, które potrwają do środy 

włącznie. Rekolekcje prowadzi Ojciec Joel, który jest gwardianem klasztoru o. 

franciszkanów w Wejherowie. Pozdrawiamy serdecznie Ojca Rekolekcjonistę, zapraszając 

do głoszenia Słowa Bożego i umocnienia naszej wiary. 

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. następną  niedziele o 

godz. 14.00.  

4. W tym tygodniu rekolekcyjnym zapraszamy młodzież na nauki rekolekcyjne, szczególnie 

młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania  o godz. 20.00. 

5. W czasie rekolekcji podczas Mszy św. będziemy słuchać spowiedzi św. Szczególna okazja 

do spowiedzi św. będzie w środę od godz. 9.00. rano i po południu od godz. 15.30 do godz. 

18.00. W środę w czasie Mszy św. kolekta przeznaczona jest dla ojca rekolekcjonisty. Za 

ofiary z góry składamy serdeczne Bóg zaplać. 

6. W czwartek 25 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest Dzień Świętości Życia i 

Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zapraszamy do duchowej adopcji dziecka 

poczętego, jako dobry uczynek, którym pragniemy bronić prawa do życia od chwili 

poczęcia i to dla każdego dziecka. Msze św. o godz. 7.00, 8.00, 18.00.  

7. W czwartek 25 marca przypada 29 rocznica ustanowienia Archidiecezji Gdańskiej. W tym 

szczególnym dniu nowy pasterz diecezji. Ks. abp Tadeusz Wojda kanoniczne obejmie 

diecezje. Od wieczornej Mszy św. będziemy w kanonie Mszy św. wymieniać jego imię. 

8. W niedzielę palmową o godz. 14.30 uroczysty ingres abpa Tadeusza do katedry oliwskiej. 

9. W tych dniach módlmy się szczególnie za naszych pasterzy o Boże błogosławieństwo i 

zdrowie przez wstawiennictwo św. Wojciecha, a dla zmarłych pasterzy o życie wieczne. 

10. Od dzisiejszej niedzieli są zasłonięte w kościele krzyże. Krzyże będą zasłonięte, aż do 

Liturgii Wielkiego Piątku. 

11. Za tydzień Niedziela Palmowa. Podczas Mszy św. obrzęd święcenia palm. 

12. Dzisiaj 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.  

13. Dzisiaj można nabyć piękne, ręcznie robione, wielkanocne kartki pocztowe oraz stroiki na 

stół wielkanocny. Zebrane w ten sposób środki będą przeznaczone na potrzeby osób 

starszych i potrzebujących z naszej parafii.  

W „Niedzielę Palmową” przy stole „Caritas” będzie można otrzymać palemki. Za drobną 

ofiarą, które będą poświęcone podczas na Mszach św. 

W ramach akcji "Koszyczek Wielkanocny” u wolontariuszy Parafialnego Zespołu 

„Caritas” można pobrać papierową torbę i wypełnić ją podstawowymi artykułami 

„pierwszej potrzeby” których lista znajduje się w torbie. Wypełnione papierowe torby 
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prosimy przynieść za tydzień, w niedzielę palmową  i złożyć do kosza pod chórem. Bóg 

zapłać za włączenie się do tych akcji „Caritasu”. 

14. Serdecznie dziękujemy za 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.  

15. W tym tygodniu zmarli śp.:  + Edmund Gernatowski l. 78 z ul. Przemysłowej, + Anastazja 

Komosa l. 81 z ul. Narutowicza, + Wojciech Kleina z ul. Kusocińskiego, + Edward 

Ludwiński z ul. Kolejowej. Pan Edward Ludwiński od początku powstania parafii  był 

Przewodniczącym Rady Parafialnej. Posługę swoją złożył przed paru laty, gdy zdrowie nie 

pozwalało mu na dalszą działalność. Pogrzeb śp. Edwarda Ludwińskiego we wtorek. 


