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OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA BIEŻĄCY TYDZIEŃ 
V NIEDZIELA ZWYKŁA 

5 lutego 2023 r. 
 

 

 

 

1. W czwartek, po Mszy świętej zapraszamy na adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, która 

odbędzie się w godzinach od 18:30 do 19:30. W tym czasie można skorzystać z sakramentu spowiedzi świętej.  

2. W sobotę, 11 lutego, przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Jest to XXXI Światowy 

Dzień Chorego. Przypomina nam o tym figura Matki Bożej z Lourdes, która została wystawiona przy bocznym 

ołtarzu. Przypomnijmy, że została ona zakupiona w ubiegłym roku z ofiar składanych przez chorych, których 

nawiedzamy w ich domach w pierwsze soboty miesiąca. W bliskości tej figury pragniemy przeżyć specjalne 

nabożeństwo w intencji chorych. Odbędzie się ono w sobotę o godz. 16:30. Nabożeństwo to adresujemy 

zwłaszcza do osób chorych, które są w stanie przyjść do kościoła w tym dniu oraz do osób w podeszłym wieku 

oczekujących wsparcia na duszy i na ciele. Nabożeństwo będzie połączone z udzieleniem sakramentu chorych 

oraz zawierzeniem chorych i cierpiących wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. 

Przez cały tydzień do koszyka znajdującego się przy figurze Matki Bożej możemy składać nasze prośby o dar 

zdrowia oraz dziękczynienia za łaski związane z uzdrowieniem. Napisane przez nas prośby i podziękowania 

zostaną oczytane podczas nabożeństwa. 

3. W sobotę, po Mszy świętej o godz. 17:00, odbędzie się spotkanie dla rodziców kandydatów przygotowujących 

się do sakramentu bierzmowania. 

4. W przyszłą niedzielę, jako 2 niedzielę miesiąca, po Mszy świętej o godz. 8:30 odbędzie się nabożeństwo 

różańcowe przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie. 

5. Z racji drugiej niedzieli miesiąca ofiary składane za tydzień na tacę będą przeznaczone na cele inwestycyjne. 

Przyszła niedziela będzie też dobrą okazją do przedstawienia sprawozdania gospodarczo finansowego za 

miniony rok 2022. 

6. Sołtys i Rada Sołecka w Rębiskach zapraszają dzieci z sołectwa Rębiska na Karnawałowy Bal Przebierańców, 

który odbędzie się w niedzielę, 12 lutego. Początek o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Rębiskach przy 

ul. Szkolnej. 

7. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Kielnie ul. Oliwska 41 zatrudni na pełen etat 

nauczyciela oligofrenopedagoga. Wszelkie informacje mogą państwo uzyskać od pani Dyrektor Beaty 

Formella pod numerem telefonu 693353749 bądź bezpośrednio w budynku Ośrodka w godzinach 8:00-14:00. 

8. Zapraszamy do czytania prasy katolickiej. Nowy numer „Gościa Niedzielnego” oraz „Małego Gościa 

Niedzielnego” można nabyć u ministrantów przy wyjściu z kościoła. 

9. Na stoliku pod chórem zostały wyłożone ulotki przygotowane przez Stowarzyszenie „Rodzina Piaśnicka 

w Wejherowie”. Zapraszamy do zabrania tych materiałów, które upamiętniają ofiary zbrodni dokonanej przez 

Niemców w lesie piaśnickim – największej na Pomorzu nekropolii z czasów II wojny światowej. 

 

 

Ks. Łukasz Białk 

      Proboszcz 


