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OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA BIEŻĄCY TYDZIEŃ 
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 

22 maja 2022 r. 
 

 

 

 

 

 

1. Nabożeństwa majowe odbywają się od poniedziałku do piątku o godz. 17:40. Natomiast w sobotę 

i w niedzielę nabożeństwo majowe jest sprawowane o godz. 16:40. 

2. W poniedziałek, 23 maja, o godz. 19:30, w salce w plebanii, odbędzie się spotkanie przedstawicieli rodziców 

dzieci, które przygotowują się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej. 

3. W środę, 25 maja, w godzinach: 18:00 – 19:00 będzie możliwość odbioru alb dla dzieci pierwszokomunijnych. 

4. W czwartek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Z okazji tego święta zapraszamy na drugi Parafialny Wieczór 

Rodzinny z okazji Dnia Matki, który rozpocznie się o godz. 20:00. Dzieci i młodzież pod opieką pań katechetek 

oraz schola parafialna „Barka JPII”, przygotowali program słowno-muzyczny, który ma być podziękowaniem 

za dar miłości naszych mam. Wieczór stanie się okazją promowania pięknych wartości związanych z życiem 

rodzin. W takcie wieczoru będzie okazja do wręczenia kwiatów naszym mamom, dlatego kieruję prośbę do 

mężczyzn – mężów i ojców, aby to właśnie oni zatroszczyli się o kwiaty, które dzieci wręczą swoim mamom. 

Wieczór adresowany jest do wszystkich parafian w każdej kategorii wiekowej. Parafialny Wieczór Rodzinny 

z okazji Dnia Matki zakończymy wspólnym śpiewem litanii loretańskiej ku czci Maryi, która jest wzorem 

i opiekunką każdej kobiety i matki. Dla rodziców i dzieci z klas trzecich udział w wieczorze rodzinnym jest 

obowiązkowy, ponieważ stanowi element przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej. 

5. W piątek, 28 maja, około godz. 14:00 będziemy gościć w naszej parafii pątników zmierzających w 354. Pieszej 

Pielgrzymki Oliwskiej zmierzającej do Sanktuarium Kalwaryjskiego w Wejherowie. 

6. W piątek, jako ostatni piątek miesiąca, o godz. 17:00, będzie sprawowana Msza święta wspólna za zmarłych, 

których pożegnaliśmy w miesiącu maju. Do intencji tej Mszy świętej możemy również dołączyć zmarłych, 

których imiona wypiszemy na kartkach wypominkowych. 

7. W przyszłą sobotę o godz. 6:00 wyruszy z naszej parafii piesza pielgrzymka do Sanktuarium Kalwaryjskiego 

w Wejherowie na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Przybycie do Wejherowa planowane jest na 

godz. około 11:30. Powitanie pielgrzymów przy kaplicy Pałacu Piłata, następnie wspólne przejście do kościoła 

klasztornego. Powrót pielgrzymki w niedzielę po uroczystej sumie odpustowej. Spodziewane przywitanie 

pielgrzymki w Kielnie w godzinach wieczornych – około 18:30. Zapraszamy do udziału we wspólnym 

parafialnym pielgrzymowaniu. Uprzejmie proszę osoby, które do tej pory angażowały się w obsługę i przebieg 

pielgrzymki o aktywne włączenie się w jej udział także w tym roku. 

8. Zapraszamy do czytania prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można nabyć nowy numer „Gościa 

Niedzielnego” dla dorosłych oraz „Małego Gościa Niedzielnego” dla dzieci. 

9. Nasza parafia organizuje wakacyjny wyjazd dziecięco-młodzieżowy w dniach 31 lipca – 8 sierpnia. Celem 

wyjazdu są Węgry. Zatrzymamy się w miejscowości wypoczynkowej nad jeziorem Balaton. Oprócz tego 

w planie wycieczki znajdzie się również Budapeszt i szereg innych miasteczek turystycznych oraz 

wypoczynkowych wraz z zabytkami i atrakcjami przyrodniczymi wokół jeziora Balaton. Koszt wyjazdu: 
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1.970 zł od osoby. Szczegółowy program wypoczynku został zamieszczony na stronie internetowej naszej 

parafii. Zapisy u ks. Proboszcza. 

10. Zapowiedzi przedmałżeńskie. Mają zamiar wstąpić w sakramentalny związek małżeński następujące osoby: 

• Karolina Wanke i Rafał Formella 

• Daria Brzoskowska i Piotr Hopa 

• Małgorzta Mach i Paweł Zorn 

 

 

ks. Łukasz Białk 
    Proboszcz 


