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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

II Niedziela Wielkiego Postu 

17 marca 2019 r. 
 

1. Msza święta codziennie o godz. 17:00. W piątek o godz. 15:00 i 18:45. W poniedziałek i sobotę 

również o godz. 7:00. 

2. We wtorek, 19 marca, obchodzimy Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP. Tego dnia odpust 

w naszym dekanacie, w parafii Czeczewo. 

3. W środę spotkanie Grupy Biblijnej po Mszy świętej o godz. 17:00.  

4. W czwartek spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej z panią 

krawcową w sprawie przymiarki alb. Rozpocznie się ono w plebanii o godz. 18:00. 

5. W piątek zapraszamy na nabożeństwa Gorzkich Żali oraz Drogi Krzyżowej, które obywają się 

o godz. 16:15 i 18:00. W piątki mamy także możliwość adoracji Pana Jezusa wystawionego 

w Najświętszym Sakramencie w godzinach: 15:30 - 16:15 i 17:00 - 18:00. 

6. Zapraszamy parafian do aktywnego uczestnictwa w trwającej akcji duszpasterskiej: „Zdrapka 

Wielkopostna”, która przebiega pod hasłem: „Każdego dnia żyj w mocy Bożego Ducha”. 

Można ją śledzić na parafialnej stronie facebookowej, gdzie oprócz wielkopostnego zadania, 

przewidzianego do wykonania na dany dzień, znajdziemy także krótką refleksję, filmik czy 

świadectwo, dotyczące tematu dnia. Dziękujemy wszystkim zainteresowanym 

i współtworzącym ten ewangelizacyjny projekt. Pamiętajmy, że dobro tworzone wspólnie 

bardziej cieszy!  

7. Rekolekcje wielkopostne rozpoczniemy od IV Niedzieli. Poprowadzi je ks. Marcin Sprengel – 

wikariusz parafii pw. Św. Kazimierza w Gdańsku.  

               Plan rekolekcji w niedzielę: godz. 8:30, 10:30, 12:30, 17:00 

               Plan rekolekcji dla dorosłych (poniedziałek, wtorek, środa): 

 godz. 10:00 – Msza święta z nauką rekolekcyjną 

 godz. 18:00 – Msza święta z nauką rekolekcyjną 

 godz. 20:00 – Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży szkół średnich oraz studentów 

               Plan dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej (poniedziałek, wtorek, środa): 

 godz. 8:30 – 9:30 (klasy IV – VI SP) 

 godz. 11:30 – 12:30 (klasy 0 – III SP) 

 godz. 14:00 – 15:00 (klasy VII i VIII SP oraz III GM) 
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8. Informujemy o możliwości wzięcia udziału w Kaszubskiej Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, 

która rozpocznie się w kościele klasztornym ojców Franciszkanów w Wejherowie, 5 kwietnia 

o godz. 20:00 i po całonocnym marszu zakończy się w tym samym miejscu w godzinach 

porannych: 8:00 – 10:00. Zainteresowanych zapraszamy tym bardziej, że jednym ze 

współorganizatorów jest nasz parafianin.  

9. Spowiedź wielkanocna będzie się odbywać w naszej parafii w Wielki Poniedziałek. 

10. Sakrament Chrztu świętego udzielany jest w ostatnią sobotę miesiąca oraz w pierwszy dzień 

Świąt Wielkanocnych podczas Mszy świętej o godz. 17:00. 

11. Zapowiedzi przedmałżeńskie. 

Mają zamiar wstąpić w sakramentalny związek małżeński: 

 Jagoda Trzebuchowska z Kielna i Sebastian Szmyt z Domatowa 

 Honorata Naczk z Kielna i Michał Szmuda z Łebieńskiej Huty 

12. Dzisiaj, ofiarami do puszek, możemy wesprzeć różnorodne dzieła misyjne Kościoła w ramach 

ogólnopolskiej akcji misyjnej „Ad Gentes”. 

13. Przy wyjściu z kościoła można nabyć u ministrantów nowy numer „Gościa Niedzielnego” oraz 

„Małego Gościa Niedzielnego”.  


