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Ogłoszenia parafialne 

III NIEDZIELA ADWENTU  

 

1. Dzisiaj została zapala III świeca na wieńcu adwentowym. Starajmy się by przez nawrócenie 

i dobrą spowiedź adwentową otrzymać jak pasterze dobrą nowinę o Bożym Narodzeniu. 

W trzecim tygodniu Adwentu modlimy się o życie chrześcijańskie rodzin. 

2. W związku z epidemią wprawdzie istnieje możliwość uczestniczenia we Mszach św. 

poprzez telewizję lub w internet, ale pamiętajmy, ze pełne uczestnictwo w Eucharystii 

możliwe jest w kościele. Dla spełnienia pragnienia pełnego uczestnictwa zapraszamy do 

udziału w Spowiedzi św. i Mszach św. w ciągu tygodnia na roratach o godz. 6.00, o godz. 

8.00, o godz. 15.00 i o godz. 18.00.  Przed Mszą św. o godz. 17.30 Różaniec św. Apel ten 

kierujemy także do dzieci i młodzieży.  

3. Uwaga: W Adwencie w dni powszednie o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 

przed Najśw. Sakramentem. Po Koronce okazja do spowiedzi św. i o godz. 15.30 Msza św.  

W Adwencie można uzyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach: stan łaski 

uświęcającej, udział we Mszy św. i Eucharystii, modlitwa dowolna z intencji Ojca św.  

4. W Wigilię Bożego Narodzenia Msze św. o godz. 15.00 w Lesie Piaśnickim, o godz. 18.00, 

o godz. 22.00 i Pasterka o godz. 24.00. 

5. Msza św. w Lesie Piaśnickim o godz. 15.00 sprawowana będzie przy pomniku 

poświęconym dzieciom. W miejscu gdzie jest usytuowana kołyska. W czasie nabożeństwa 

obrzęd złożenia Bożej Dzieciny do kołyski, i modlitwy do Matki Bożej za dzieci 

nienarodzone i prawo do życia dla wszystkich.  

6. W tym roku w związku z epidemią świeca wigilijna i opłatek będą szczególnymi 

symbolami Kościoła Domowego, który w kręgu rodzinnym przeżywa i wyznaje wiarę. 

Zapalona świeca adwentowa i wigilijny  opłatek duchowo pozwolą nam czuwać z Matką 

Najświętszą i z nadzieją oczekiwać Świąt Bożego Narodzenia. Dlatego warto w swoim 

domu np. na bocznym stoliku ustawić świece caritasu, położyć poświęcony opłatek, można 

upiększyć stroikiem itp. W czasie uczestniczenia w modlitwie rodzinnej, albo Mszy św. za 

pośrednictwem mediów świece tą zapalimy. 

7. Ks. bp. Jacek Administrator Archidiecezji Gdańskiej komunikuje że z powodów epidemii 

w tym okresie Bożonarodzeniowym rezygnujemy z kolędy 2020/2021. Kierujemy się 

bowiem troską o bezpieczeństwo i zdrowie rodzin, zwłaszcza osób starszych, będących w 

grupie podwyższonego ryzyka, ale też troską o zdrowie księży.  

8. Dalej czytamy: w związku z powyższym serdecznie proszę, o ile jest to możliwe, o złożenie 

na tacę w kopercie (z napisem „kolęda”) rocznej ofiary, dotychczas przekazywanej przy tej 

okazji. Naturalnie można to uczynić także drogą elektroniczną, przez wpłatę na konto 

parafii. Ponieważ księża nie odwiedzą naszych domów w ramach kolędy, dlatego 

pobłogosławienia mieszkania i warsztatu pracy może także dokonać osoba świecka. 

Trzeba wówczas, aby ktoś z członków rodziny, w obecności domowników (np. w 

uroczystość Bożego Narodzenia lub Trzech Króli) pomodlił się o Boże błogosławieństwo 

dla domu, o zdrowie i pomyślność dla mieszkańców i pokropił główne pomieszczenia wodą 

święconą. W gospodarstwie rolnym można również pobłogosławić zwierzęta.   

9. Modlitwy błogosławieństwa są wydrukowane na obwalucie opłatka wigilijnego, wodę 

święconą można otrzymać w zakrystii. 

10. Za złożone ofiary kolekty nadzwyczajnej składamy serdeczne Bóg zapłać. 
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11. Zbliża się 50. rocznica Wydarzeń Grudniowych na Wybrzeżu. Od lat wspominamy te 

bolesne wydarzenia zgromadzeni na adwentowej modlitwie. 

12. Zapraszamy na tegoroczne uroczystości, które odbędą się wpierw w Gdańsku w Bazylice 

św. Brygidy w środę, 16 grudnia br., o godz. 17.00. Mszy Świętej przewodniczyć będzie i 

słowo Boże wygłosi Ksiądz Biskup Jacek Jezierski, Administrator Apostolski 

Archidiecezji Gdańskiej. O tej samej godzinie w kościołach miasta Gdańska dźwięk 

dzwonów upamiętni ofiary tych tragicznych wydarzeń. Po liturgii nastąpi przejście pod 

Pomnik Poległych Stoczniowców, okolicznościowa modlitwa i złożenie kwiatów. 

13. Natomiast w czwartek, 17 grudnia, rocznicowe uroczystości odbędą się w Gdyni. O godz. 

6.00 – modlitwa i apel poległych pod przewodnictwem Księdza Biskupa Wiesława 

Szlachetki pod Pomnikiem Ofiar Grudnia 1970 (przy przystanku SKM Gdynia Stocznia), 

zaś o godz. 16.30 – Msza Święta w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni 

pod przewodnictwem Księdza Biskupa Zbigniewa Zielińskiego. Również w kościołach 

miasta Gdyni dźwięk bijących dzwonów o godz. 16.30 upamiętni ofiary tych tragicznych 

wydarzeń. 

14. W czwartek 17.XII na Mszy św. O godz. 8.00 modlimy się za ofiary grudnia, a szczególnie 

za tych, którzy zginęli w wypadkach grudniowych z Wejherowa. O godz. 8.30 na 

cmentarzu wejherowskim na grobach ofiar grudnia modlitwa, złożenie kwiatów i zapalenie 

zniczy. 

15. Dzisiaj można składać przy stoliku Caritas wypełnione „tutki”, które będą przekazane 

osobom potrzebującym, jako świąteczna paczka.  

16. W tym tygodniu zmarli śp.:  

17. + Henryk Freitag l. 79 z ul. Gulgowskiego 

18. + Marian Szpak l. 70 z ul. Żeromskiego 

19. + Grażyna Kaźmierczk – Dylak l. 60 z ul. Przemysłowej 

20. + Antonina Trocka l. 90 z ul. KusocińskiegoW 

21. + Edmunda (K) Rembowska l 91 z ul. Kusocińskiego 

22. + Jan Sobkowski l. 63 z ul. Rogali 


