
1   WEJHEROWO 21.02.2021 

Ogłoszenia parafialne 

1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
 

1. W piątki Wielkiego Postu Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Rano po Mszy św. o godz. 8.00, 

po południu o godz. 17.00, zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież. O godz. 18.00 Msza 

św. z kazaniem pasyjnym i Droga Krzyżowa.  

2. W niedziele Wielkiego Postu Gorzkie Żale. Tradycyjnie śpiewamy po Mszy św. o godz. 

8.30, po Mszy św. o godz. 10.00, i przed wieczorną Mszą św. o godz. 17.40.  

3. W poniedziałek przypada Święto Katedry Św. Piotra, apostoła. Pamiętajmy w modlitwach 

o Ojcu Świętym Franciszku i papieżu seniorze Benedykcie XVI. 

4. We wtorek 23 lutego przypada 30 rocznica święceń biskupich Księdza Arcybiskupa 

Seniora Sławoja Leszka Głódźa. (1991).  

5. Wtorek 23 lutego jest dniem pamięci liturgicznej bł. ks. Stefana Frelichowskiego, 

prezbitera i męczennika, który jest patronem polskich harcerzy. 

6. W przyszły poniedziałek 1 marca obchodzimy Dzień Żołnierzy Niezłomnych. Każdego 

roku był ten dzień obchodzony szczególnie uroczyście z udziałem młodzieży szkół 

średnich, nauczycieli, władz samorządowych i wiernych. Po Mszy św. był przemarsz do 

pomnika Bramy Piaśnickiej i złożenie kwiatów. W tym roku ze względu na pandemię 

obchodzimy ten dzień skromniej. Msza św. będzie sprawowana 1 marca o godz. 8.00. Po 

Mszy św. udamy się do Bramy Piaśnickiej. Zapraszamy. 

7. W związku z powrotem dzieci klas I-III do szkól przy parafii odbywają się katechezy 

przygotowujące dzieci do Pierwszej Komunii Świętej z zachowaniem aktualnie 

obowiązujących przepisów sanitarnych. W związku z tym zapraszamy rodziców i dzieci 

komunijne na dodatkową Mszę św. w niedzielę o godz. 14.00. 

8. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania prowadzimy w ramach spotkań 

modlitewnych w kościele z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów 

sanitarnych. Katecheza w szkole kontynuowana jest dalej bez zmian, a więc on-line’. Dla 

kandydatów do sakramentu bierzmowania spotkania modlitewne odbywają się w 

poniedziałki o godz. 18.00 Mszą św., a następnie spotkanie z ks. Pawłem. W czasie Mszy 

św. zachęcamy szczególnie młodzież do skorzystania z Sakramentu Pokuty. 

9. Pragnę serdecznie podziękować za wszystkie ofiary składane na niedzielną i świąteczną 

tacę, lub na konto parafialne - serdeczne Bóg zapłać. Obecnie jest czas wypełniania „PIT”- 

ów. Zgodnie z prawem można jeden procent odliczyć na wskazaną fundację lub 

stowarzyszenie. Prosimy o odpis jednego procenta na Stowarzyszenie Rodziny Piaśnickiej 

działającej przy naszej parafii. Na stoliku są wyłożone kartki z kontem Stowarzyszenia i 

numerem KRS. 

10. W tym tygodniu zmarła  + Maria Mach l. 70 z ul. Nanicka  


