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Ogłoszenia parafialne 
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

 

1. W dni powszednie o godz. 17.30 Różaniec św. za zmarłych, których pamięcią modlitewną 

ogarniamy w wypominkach. Można nadal jeszcze składać wypominki za zmarłych w 

sklepiku parafialnym lub w zakrystii. Wypominki roczne prosimy składać u ks. Artura.  

2. Wczoraj w sobotę 21 listopada w 20 rocznicę konsekracji naszego kościoła parafialnego 

Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej modliliśmy się za budowniczych żywych i 

zmarłych naszego Kościoła. 

3. Dzisiaj uroczystość odpustowa Chrystusa Króla i błogosławionej Alicji Kotowskiej w 

naszej wspólnocie parafialnej. Msza św. odpustowa o godz. 13.00 z udziałem zaproszonych 

księży z dekanatu. Po Mszy św. Zawierzenie Kościoła i Ojczyzny Chrystusowi Królowi 

Wszechświata. 

4. Dzisiaj rozpoczynamy rekolekcje parafialne, które potrwają do środy włącznie 25 

listopada. W poniedziałek, wtorek i środę Nauki rekolekcyjne ze Mszą św. o godz. 9.00, 

16.00, 18.00. Zapraszamy. Spowiedzi św. słuchać będziemy podczas Mszy św. w własnym 

zakresie. W środę o godz. 9.00 zapraszamy na Mszę św. szczególnie osoby starsze i chore. 

Podczas Mszy św. sakrament Namaszczenia chorych. Rekolekcje prowadzi ks. Krystian 

Krepel – obecnie pracuje w parafii Karola Boromeusza w Wejherowie. Jak pamiętamy ks. 

Krystian po święcenia kapłańskich rozpoczynał pracę duszpasterską w naszej parafii.  W 

środę na Mszach św. kolekta przeznaczona dla ks. Rekolekcjonisty. Składamy serdeczne 

Bóg zapłać. 

5. Program rekolekcji jest dostosowany do panującej sytuacji epidemiologicznej. Można się 

z nim zapoznać na stronie internetowej parafii. Zachęcamy do korzystania z rekolekcji za 

pośrednictwem TV Chopin na kanale 52, lub stronie internetowej parafii. 

6. Przypominamy o przepisach sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa. W 

kościele jesteśmy w maseczkach. Osoby przyjmujące Komunię św. na rękę prosimy by 

podchodziły od strony chrzcielnicy. Natomiast osoby przyjmujące do ust od strony 

klęcznika. Z powodu wirusa uczestniczymy w Liturgii w ograniczony sposób. Tym 

bardziej serdeczne dziękujemy za złożone ofiary, a także za wpłaty na konto parafialne, 

które jest podane na stronach internetowych parafii. Bóg zapłać.  

7. W przyszłą niedzielę 29 XI I Niedziela Adwentu rozpoczynająca Nowy Rok Liturgiczny. 

Adwent tego roku przeżywamy pod hasłem „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”, które 

jest drugim rokiem programu duszpasterskiego pt.: „Eucharystia daje życie”.  

8. W dni powszednie adwentu zapraszamy rano o godz. 6.00 na Mszę św. Roratnią. Prosimy 

także o udział dzieci w Roratach. Mimo pandemii prosimy dzieci o udział z lampionami. 

9. Ogłoszenie Caritas - parfialna. - Trwa zbiórka skarpetek, które przekażemy do schronisk, 

noclegowni i jadłodajni dla osób bezdomnych na ternie naszej archidiecezji w tym 

mieszkańców Wejherowa. Najbardziej potrzebne są skarpetki w rozmiarach 40-44. Dary 

wrzucamy do kosza wystawionego przy stole Caritas. Skarpetki zbierać będziemy do końca 

listopada (29 listopad). Zbieramy tylko nowe skarpetki! Bóg zapłać!. 

10. W sklepiku można nabywać świece Caritas na stół wigilijny. Mniejsza świeca kosztuje 6 

zł, większa 16.00 zł. W tym roku trwania epidemii koronawirusa świeca wigilijna i opłatek 

będą szczególnymi symbolami naszej jedności Kościoła, który jest wspólnotą rodzin. . 

Kościół jako Lud Boży gromadzi się na Mszy św., jednak ze względu na epidemię w 

świątyni, będziemy naszą wiarę wyznawać we wspólnotach rodzinnych.  Symbol zapalonej 
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świecy wigilijnej i opłatek duchowo pozwolą nam trwać z Chrystusem i w Chrystusie w 

adwentowym przygotowaniu do świąt Bożego Narodzenia. 

11. Z radością informujemy! Podczas ostatniej akcji sprzedaży zniczy zebraliśmy 732,64 zł. 

Dzięki ofiarom pieniądze trafią do najbardziej potrzebujących osób. Serdeczne Bóg zapłać 

za każdą złożoną ofiarę i wsparcie działalności naszego Parafialnego Zespołu. 

12. Zapraszamy! Osoby zainteresowane na dodatkowy dyżur w środę - 25.11.2020 r. - w godz. 

17.00 -17.30 do salki od ul. Derdowskiego. 

13. SERDECZNIE ZAPRASZAMY! wszystkich najmłodszych parafian i tych trochę 

starszych do corocznej akcji ”Dzieci życzą dzieciom…” która powstała z myślą o dzieciach 

przebywających w wejherowskim szpitalu… Chcemy dzielić się nie pieniędzmi czy 

rzeczami materialnymi a miłością; w tym przypadku najpiękniejszymi życzeniami 

spisanymi w formie życzeń na świątecznej kartce. Wydarzenie podzielone jest na dwie 

części. Pierwsza część twórcza w której dzieci, tym razem w domach a nie w salce 

parafialnej wykażą się swoimi talentami - rysując, malując i tworząc świąteczne kartki. Tak 

stworzone arcydzieła naszych pociech będzie można zostawić w koszu przy stole „Caritas” 

w przyszła niedziele, tj. 29 listopada. 

14. Natomiast druga część akcji czyli przekazanie życzeń niestety bez wchodzenia na oddział 

pediatrii oraz chirurgii dziecięcej odbędzie się 4 grudnia w wejherowskim szpitalu a także 

w Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. 

Wincentego á Paulo. Serdecznie zapraszamy całe rodziny do wspólnego tworzenia kartek! 

W tym tygodniu zmarli śp.: + Gustaw Bargowski l. 67 z ul. Kusocińskiego,  

                                             + Jacek Bobrowicz l. 37  


