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1. Zapraszamy na modlitwę Różańcową każdego dnia o godz. 17.30 przed Najśw. 

Sakramentem w intencji Kościoła i naszej Ojczyzny. 

2. W związku z szerzeniem się epidemii prosimy o dyscyplinę w zachowaniu sanitarnych 

przepisów, które dotyczą również zgromadzeń religijnych. Pamiętajmy o ustaleniu zasady 

w naszym kościele, że osoby przyjmujące Komunię św. do ust podchodzą do klęcznika. 

Natomiast osoby przyjmujące na rękę podchodzą od strony chrzcielnicy.  

3. Dzisiaj  na Mszy św. o godz. 11.30 poświęcenie przyborów szkolnych, tornistrów dzieciom 

klas „0” i pierwszych . Zapraszamy te dzieci ze swoimi tornistrami na Mszę św.  

4. Dzisiaj 13 września Dzień Matki Bożej Fatimskiej. Po Mszy św. o godz. 10.00 procesja 

Różańcowa z figurą Niepokalanej do Bramy Piaśnickiej. Zapraszamy.  

5. 14 września przypada święto Podwyższenia Krzyża św. Z tej okazji Uroczystości 

Odpustowe na Kalwarii Wejherowskiej w sobotę i dzisiaj w niedzielę. Główna Msza św. o 

godz. 10.00, poprzedzona procesją Eucharystyczną z klasztoru o godz. 9.00. W naszym 

wejherowskim środowisku jest to odpust tzw. „Szkolny”, na który zapraszamy dzieci i 

młodzież oraz poczty sztandarowe szkół. 

6. Dzisiejszym dniem rozpoczyna się Tydzień Wychowania, potrwa do 19. IX. Temat tego 

roku „Budujemy więzi”. Wychowywanie jako kerygmat powinien skupić się na Panu 

Jezusie jako kochającym bracie, przyjacielu, który pomaga jak najlepiej przeżywać 

relacje…”. Materiały na ten temat znajdziemy na stronie internetowej parafii. 
7. Dzisiaj kolekta nadzwyczajna przeznaczona na potrzeby parafii. Pragniemy zwrócić 

uwagę, że pojawił się kolejny obraz na bocznej ścianie kościoła. Przedstawiona postać to 

ks. abp.  Zygmunt Szczęsny Feliński. Urodził się ur. 1 listopada 1822 w Wojutynie na 

Ukrainie Wołyniu, zm. 17 września 1895 w Krakowie – polski biskup rzymskokatolicki, 

profesor Akademii Duchownej w Petersburgu, arcybiskup metropolita warszawski w latach 

1862–1883, stały członek Rady Stanu Królestwa Polskiego od lutego 1862, święty 

Kościoła katolickiego. 

Odważnie bronił spraw narodu, protestował wobec represji carskich. Po wybuchu 

powstania styczniowego nasilił się terror zaborcy, wobec którego arcybiskup nie pozostał 

obojętny. Na znak protestu 15 marca 1863 napisał list do cara, w którym wstawiał się za 

narodem i odważnie wzywał cara: „...uczyń z Polski naród niepodległy...”.Za to został 

skazany na wygnanie  do Jarosławia nad Wołgą na 20-letnie zesłanie. Dalej tułaczka po 

powrocie ale nie do Warszawy. Zmarł w 1895 r w Krakowie. Ks. abp Zygmunt Szczęsny 

Feliński w naszym kościele patronuje sprawie wolności, która mówi że człowieka ma 

prawo do decydowania o własnym zamieszkaniu, w kraju czy za granicą. Nie może być 

zmuszany do emigracji, ani zamknięty w własnym środowisku jak w obozie.  

8. Dzisiaj trwa ogólnopolska  pielgrzymka Związku Harcerstwa Polskiego na Jasną Górę. 

Dzisiaj Uroczystości Narodzenia Najśw. Maryi Panny w Trąbkach Wielkich i w Sianowie.  

9. W przyszłą niedzielę 20 IX po Mszy św. o godz. 11.30 spotkanie z dziećmi i ich rodzicami 

przygotowującymi się do I Komunii św. w 2021 roku. 

10. Zapraszamy chętne osoby, które chciałaby należeć do Scholki Chrystusowe Owieczki. Na 

próby prosimy w poniedziałki o godz. 16.30. 

11. W tym tygodniu zmarli: śp. + Jolanta Bujak l. 59, ul. Przemysłowa, + Marian Dettlaff l.58, 
ul. Nanicka.  


