
1   WEJHEROWO 24.01.2021 

Ogłoszenia parafialne 

3 NIEDZIELA ZWYKŁA 
Niedziela Słowa Bożego 

 

1. Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Słowa Bożego poświęconą celebracji, refleksji oraz 

krzewieniu Słowa Bożego. Dzień ten ustanowiony został przez Papieża Franciszka 30 

września 2019 r., we wspomnienie Świętego Hieronima, w 1600. rocznicę jego śmierci. 

2. Dzisiaj Dzień Solidarności z Chorwacją. Dnia 29 grudnia 2020 roku Chorwację 

nawiedziło najsilniejsze od 140 lat trzęsienie ziemi. Jego epicentrum znajdowało się 

niedaleko stolicy kraju – Zagrzebia. Kilka dni później 6 stycznia 2021 roku doszło w 

tym regionie do kolejnych wstrząsów. W dniu dzisiejszym modlimy się za 

poszkodowanych, a po Mszach św. zbiorka do puszek na ten cel. 
3. Jutro 25 stycznia Święto Nawrócenia Świętego Pawła  Apostoła. Jest to Dzień zakończenia 

modlitwy o jedność chrześcijan. 

4. We wtorek 26 stycznia Święto Biskupów Tymoteusza i Tytusa. Obchodzimy XXI Dzień 

Islamu w Kościele Katolickim. 

5. W środę 27 stycznia Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Modlimy się 

w tym dniu za ofiary wojny, szczególnie bezbronnych cywilów, którzy bestialsko zostali 

całymi rodzinami wymordowania z urojonej nienawiści do człowieka i całych narodów. 

6. W czwartek 28 stycznia jest Wspomnienie Świętego Tomasza z Akwinu, prezbitera i 

doktora Kościoła. 

7. W niedzielę 31 stycznia obchodzimy Św. Jan Bosko. W Rumii jest to Uroczystość. Św. Jan 

Bosko jest patronem miasta. Ustanowiony został przez papieża Franciszka.  

8. W niedzielę 31.01 zapraszamy na godz. 11.00 dzieci I Komunijne na katechezę do Kościoła 

można w niej również uczestniczyć przez transmisje TV lub internetową, po Mszy Św. 

spotkanie dla rodziców.  Serdecznie zapraszam ks. Artur  

9. Ogłoszenie Caritas na 24.01.2021 W przyszłą niedziele w naszej parafii odbędzie się 

kolejna, już dziewiąta edycja charytatywnego kolędowania pod nazwą „Festiwal Serc”. 

Przez cały dzień na każdej mszy świętej będziemy mogli wysłuchać tradycyjnych polskich 

kolęd i pastorałek w wykonaniu chórów i zespołów z Wejherowa i okolic. O godzinie 20.00 

z koncertem wieczoru, wystąpi Andrzej Rosiewicz. Będzie go można oglądać i posłuchać 

w transmisji internetowej prowadzonej „na żywo” z kościoła. A To wszystko związane jest 

ze zbiórką pieniędzy prowadzoną przez Parafialny Zespół „Caritas” dla naszej parafianki, 

małej Agatki. Dziewczynka ma 3 latka i w swoim krótkim życiu bardzo wiele przeszła. 

Choruje między innymi mózgowe porażenie dziecięce i padaczkę. Jest także mocno 

opóźniona w rozwoju. Zebrane środki zostaną przeznaczone na turnusy rehabilitacyjne i 

codzienną rehabilitację, która jest niezbędna, aby poprawić jakość jej życia. Bardzo 

prosimy wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie tego wydarzenia poprzez uczestnictwo na 

mszach świętych oraz złożone datki do puszki „Caritas”. Program całego wydarzenia leży 

na stole „Caritas” przy wyjściu z kościoła. 

10. Pragnę serdecznie podziękować za wszystkie ofiary na rzec parafii składane na niedzielną 

i świąteczną tacę, lub na konto parafialne - serdeczne Bóg zapłać. Zakończyliśmy spotkania 

w kręgu Rodzin, które odbywały się od 4 stycznia. Był to szczególny czas modlitw w roku 

św. Józefa w intencji Rodzin naszej parafii. Za złożone ofiary kolędowe wszystkim 

składamy serdeczne Bóg zapłać. Obecnie jest czas wypełniania „PIT”- ów. Zgodnie z 

prawem można jeden procent odliczyć na wskazaną fundację lub stowarzyszenie. 
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Zapraszam by taką „cegiełką” odpisu podatkowego jednego procenta wesprzeć działania 

Stowarzyszenia Rodziny Piaśnickiej działającej przy Sanktuarium bł. Męczennicy Alicji 

Kotowskiej i Towarzyszy w naszej parafii dla odnowienia grobów krematoryjnych w Lesie 

Piaśnickim. Na stoliku są wyłożone kartki z kontem Stowarzyszenia i numerem KRS. 

11. W tym tygodniu zmarł śp.:  + Zdzisław Duda l. 86 z ul. Przemysłowej, + Michał Kęsik l. 51 z ul. 

Kolejowej, + Tadeusz Stolarski l. 87 z ul. Nanicka  


