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1. Październik jest miesiącem Różańcowym. Zapraszamy na modlitwę Różańcową każdego 

dnia o godz. 17.30 przed Najśw. Sakramentem.  

2. Narasta epidemia prosimy o dyscyplinę w zachowaniu sanitarnych przepisów, które 

dotyczą również zgromadzeń religijnych. Pamiętajmy o ustaleniu zasady w naszym 

kościele, że osoby przyjmujące Komunię św. do ust podchodzą do klęcznika. Natomiast 

osoby przyjmujące na rękę podchodzą od strony chrzcielnicy.  

3. Zachęcamy do uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej w kościołach. Trzeba wyzbywać 

się przesadnego lęku przed zarażeniem koronawirusem w świątyniach, a równocześnie 

zachować obowiązujące przepisy sanitarne. Należy używać maseczki zakrywającej usta i 

nos, zachowywać odpowiedną odległość, a także dezynfekować dłonie.  

4. Jutro po Mszy św. o godz. 18.0 0 spotkanie dla młodzieży, którzy przygotowują się do 

sakramentu bierzmowania w roku 2021. 

5. W przyszła niedzielę 04.10.2020 r. o godz. 11.30 – Msza Święta i poświęcenie różańców 

dzieciom przygotowującym się do I Komunii św.– różaniec kupują rodzice. Zachęcamy 

szczególnie w październiku do praktykowania Nabożeństwa Różańcowego. 

6. Dzisiaj Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Pamiętajmy w modlitwach szczególnie o 

Polakach na emigracji i tych, którzy przybyli szczególnie z Ukrainy i Białorusi do naszego 

kraju.  

7. Dzisiaj w parafiach naszej archidiecezji przy kościele zbiórkę do puszek w celu pomocy 

uchodźcom, którzy ucierpieli w skutek pożaru na greckiej wyspie Lesbos. 

8. W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne. I Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca. W 

czwartek parafialny Dzień Miłosierdzia. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 15.00, następnie Droga 

Krzyżowa i Adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 18.00. O godz.17.30 Nabożeństwo 

Różańcowe. W piątek od godz. 16.00 okazja do spowiedzi św., o godz. 16.30 Msza św. 

Pierwszopiątkowa dla dzieci. O godz. 17.30 Skupienie Żywego Różańca i Msza św. W sobotę po 

Mszy św. rano o godz. 7.00 Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Po Mszy św. o godz. 

8.00 nawiedzenie chorych z sakramentami św.  
9. Ojciec Święty Franciszek podpisze 3 października br. w Asyżu nową encyklikę Fratelli 

tutti, dotyczącą powszechnego braterstwa ludzi oraz tzw. braterstwa społecznego. 

Dokument ten, wyrasta z ducha św. Franciszka z Asyżu, który w XIII w. akcentował 

braterstwo wszystkich ludzi, a także wskazywał na wartość i piękno dzieła stworzenia: 

kosmosu, ziemi, roślinności, świata zwierząt. Rozumiana po chrześcijańsku ekologia jest 

zadaniem i obowiązkiem chrześcijan.  

10. W przyszłą niedzielę zbiórka na Świętopietrze. Stolica Apostolska prosi o objęcie tej sprawy 

szczególną troską, aby w trudnym czasie nie zabrakło wsparcia posługi Ojca Świętego 

względem całego Kościoła.  

11. Ukazał się kolejny numer czasopisma biblijnego „Galilea”. Zachęcamy do lektury tego 

pisma, które wyjaśnia i przybliża nam teksty biblijne.  

12. W październiku rozpocznie się kolejny rok zajęć w Szkole Biblijnej Archidiecezji 

Gdańskiej oraz w Szkole Biblijnej Plus. Wykłady będą się odbywały w Gdańsku i Gdyni. 

13. Szkoła Biblijna została stworzona specjalnie z myślą o dorosłych, którzy chcą zgłębić 

wiedzę na temat Pisma Świętego. Zajęcia mają formę popularnonaukowych wykładów 

prowadzonych w przystępny i zrozumiały dla każdego sposób. Ich celem jest wyposażenie 

słuchaczy w umiejętności dalszego, samodzielnego studiowania Pisma Świętego. 



14. Szczegółowe informacje na stronie www.szkolabiblijna.gda.pl. 

15. Od 1 września do 30 listopada br. trwa Powszechny Spis Rolny. Proszę o życzliwe 

potraktowanie tej ważnej dla przyszłości każdego państwa inicjatywy. Można spisać się 

poprzez formularz internetowy, przez telefon w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie 

statystycznym. 

16. W przyszła niedzielę 4 października Msza św. w Lesie Piaśnickim. Jest to doroczna 

uroczystość ku czci Męczenników Lasów Piaśnickich przez wstawiennictwo bł. Alicji 

Kotowskiej i Towarzyszy. Program: godz. 10.30 obrzęd poświęcenia grobu nr 2., który 

znajduję się około 1400 metrów przed kaplicą. Następnie w kaplicy leśnej Msza św. pod 

przewodnictwem ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Glódźa. Zapraszamy. Będą z 

Wejherowa kursować autobusy komunikacji miejskiej co pół godziny. Początek specjalnej 

Linii z napisem Piaśnica przy ul. B. Prusa – Szkoła nr. 1. Plan przystanków jest na stronach 

internetowych parafii. Przejazd jest bezpłatny. Koszty przejazdu pokrywa Prezydent 

Miasta. 

17. W tym tygodniu zmarła: + Halina Magowska l. 86 z ul. Słonecznej 

http://www.szkolabiblijna.gda.pl/

