
1   WEJHEROWO 07.02.2021 

Ogłoszenia parafialne 

5 NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

1. W dni powszednie o godz. 17.30 Nabożeństwo Różańcowe, o godz. 18.00 Msza św. O godz. 17.30 

modlimy się za zmarłych, których żegnamy. 

1. Jutro w poniedziałek o godz. 19.00 spotkanie formacyjne dla młodzieży przygotowującej się do 

Sakramentu Bierzmowania.  

2. W środę 10 II przypada Świętej Scholastyki, Dziewicy. Jest to 101 rocznica Zaślubin Polski 

z Morzem. 

3. W czwartek, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z 

Lourdes i Światowy Dzień Chorego. Msze św. w tym dniu o godz. 7.00, 8.00, 10.00, 18.00. 

Podczas Mszy św. o godz. 10.00 udzielać będziemy Sakramentu Namszczenia Chorych. 

4. W czwartek  o godz. 7.00 Msza św. za żywych i zmarłych członków Matki Bożej Patronki 

Dobrej Śmierci. Po Mszy św. Różaniec do siedmiu Boleści Matki Bożej.  

5. W przyszłą niedzielę, 14 lutego, przypadają tzw. Walentynki. W tym dniu szczególnie 

modlimy się za małżonków, narzeczonych czy żyjących w związkach niesakramentalnych. 

Jest to okazja by w roku Św. Józefa patrona Rodzin szczególnie głosić Dobrą Nowinę o 

Bogu, który jest źródłem miłości i wierności.  

6. Zbliża się czas Wielkiego Postu. W tym roku 17 lutego, przypada Środa Popielcowa. W 

Popielec obowiązuje post ścisły, który polega na wstrzemięźliwości od pokarmów 

mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać 

ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem 

60. roku życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten 

wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominamy, że wszystkich od 14. roku 

życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

7. Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie będą trwać 

Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. 

8. W przyszłą niedzielę kolekta nadzwyczajna na potrzeby parafii. 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. 

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. 

9. W tym tygodniu zmarli: + Gertruda Pionk l.81 z ul. Przemysłowej,  + Alicja Riegel l. 52 z ul. Chopina,  

+ Tadeusz Bork l. 70 z ul. Nanicka, + Ferenc Goman l. 64 z ul. Okrężnej 


