
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

11.X 2020 
 

 

1. Zapraszamy na modlitwę Różańcową w dni powszednie o godz. 17.30 przed Najśw. 

Sakramentem. W niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00 

2. Narasta epidemia 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 przeżywamy Dzień Papieski pod hasłem Totus Tuus, który jest dniem modlitw za 

wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Dzisiaj wspieramy fundację Dzieło Nowego 

Tysiąclecia, która dopomaga finansowo młodzieży uzdolnionej w dalszym uczeniu się i 

studiowaniu. Za złożone ofiary na te cele składamy serdeczne Bóg zapłać.  

4. W poniedziałki po Mszy św. wieczornej spotkania dla młodzieży przygotowującej się do 

sakramentu Bierzmowania.  

5. We wtorek 13 października ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Po Mszy św. o 

godz. 18.00 procesja Różańcowa do Bramy Piaśnickiej. 

6. W środę 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. W tym dniu szczególnie 

ogarniamy modlitwą nauczycieli, katechetów i środowiska szkolne.  Zapraszamy na Mszę 

św. o godz. 18.00. 

7. W czwartek w naszej parafii przeżywamy dzień Wieczystej Adoracji. Wystawienie Najśw. 

Sakramentu po Mszy św. rano o godz. 8.00 i potrwa przez cały dzień do godz. 18.00. 

Zapraszamy w ciągu dnia do adorowania Pana Jezusa w Monstrancji.  

8. W czwartek 15 października w dzień św. Teresy od Jezusa przypada Dzień Dziecka 

Utraconego.  

9. W piątek 16 października w dzień wyboru kard. Wojtyły na Papieża szczególnie 

zapraszamy na modlitwę Różańcową i Mszę św. Ten rok to jubileusz 100 rocznicy urodzin 

Jana Pawła II. 

10. Ukazał się kolejny numer czasopisma biblijnego „Galilea”. Zachęcamy do czytania prasy 

katolickiej, Gościa Niedzielnego, Niedzieli, oraz kolejnego numeru Galilea. 

11. Z okazji nadchodzącym  Światowym Dniem Ubogich parafialny zespół Caritas organizuje  

zbiórkę skarpetek dla osób bezdomnych. W tym roku w ramach przygotowań do 

Światowego Dnia Ubogich planujemy zbiórkę skarpetek, które przekażemy do schronisk, 

noclegowni i jadłodajni dla osób bezdomnych na ternie naszej archidiecezji w tym 

mieszkańców Wejherowa. Zachęcamy wszystkich parafian  do włączenia się do akcji. 

Najbardziej potrzebne są skarpetki w rozmiarach 40-44. Dary wrzucamy do kosza 

wystawionego przy stole Caritas. Skarpetki zbierać będziemy od 18 października do końca 

listopada (29 listopad), żeby potem przekazać je potrzebującym.  Zbieramy tylko nowe 

skarpetki! Bóg zapłać!  

12. W tym tygodniu zmarła: + Bogdan Zaborowski l. 70 z ul. Ogrody Nanickie, + Irena Freitag 
l. 79 z ul. Gulgowskiego,+ Barbara Belgrowa l. 61 z ul. Dolna 


