
1   WEJHEROWO 15 XI.2020 

Ogłoszenia parafialne 

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

1. Listopadowy czas pozostaje szczególną modlitwą za zmarłych. Każdego dnia w dni 

powszednie o godz. 17.30 Różaniec św. za zmarłych, których pamięcią modlitewną 

ogarniamy w wypominkach. Można nadal jeszcze składać wypominki za zmarłych w 

sklepiku parafialnym lub w zakrystii. Wypominki roczne prosimy składać u ks. Artura.  

2. Dzisiaj obchodzimy Światowy dzień pamięci o ofiarach wypadków drogowych. 

3. Dzisiaj w Kościele przypada IV Światowy Dzień Ubogich. Papież Franciszek z tej okazji 

skierował Orędzie na temat ubogich, którzy szczególnie są wokół nas. Z orędziem tym 

możemy się zapoznać na stronach internetowych parafii. 

4. Jutro 16 XI obchodzimy Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. 

Mszę św. wieczorną o godz. 18.00 sprawować będziemy jako wotywną o Matce 

Miłosierdzia. 

5. W sobotę 21 listopada przypada 20 rocznica konsekracji naszego kościoła parafialnego 

Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej. Wieczorną Mszę św. o godz. 18.00 w sobotę 

będziemy sprawować jako dziękczynną za dar świątyni skupiającą naszą wspólnotę 

parafialną. Różaniec o godz. 17.30 w sobotę ofiarujemy za zmarłych budowniczych 

naszego kościoła w wymiarze duchowym i materialnym. 

6. W przyszłą niedzielę 22 listopada będziemy przeżywać odpust parafialny Chrystusa Króla 

i błogosławionej Alicji Kotowskiej. Jest to niedziela rozpoczęcia rekolekcji parafialnych, 

które potrwają do środy włącznie 25 listopada.  

7. Program rekolekcji jest dostosowany do panującej sytuacji epidemiologicznej. Można się 

z nim zapoznać na stronie internetowej parafii. Zachęcamy do korzystania z rekolekcji za 

pośrednictwem TV Chopin na kanale 52, lub stronie internetowej parafii. 

8. Przypominamy o przepisach sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa. W 

kościele jesteśmy w maseczkach. Osoby przyjmujące Komunię św. na rękę prosimy by 

podchodziły od strony chrzcielnicy. Natomiast osoby przyjmujące do ust od strony 

klęcznika. 

9. W tym roku w ramach Światowego Dnia Ubogich trwa zbiórka 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 do końca 

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

skarpetki! Bóg zapłać!. 

10. W sklepiku można nabywać świece Caritasu na stół wigilijny. W tym roku trwania 

epidemii koronawirusa świeca wigilijna i opłatek będą szczególnymi symbolami naszej 

jedności jako wspólnoty Kościoła. Kościół jako Lud Boży gromadzi się na Mszy św., 

jednak ze względu na epidemię w świątyni ta obecność jest ograniczona.  Symbol zapalonej 

świecy wigilijnej i opłatek duchowo pozwolą nam trwać z Chrystusem i w Chrystusie w 

adwentowym przygotowaniu do świąt Bożego Narodzenia. 

11. W tym tygodniu zmarli śp.: + Janina Rąbca l. 86 z ul. Przemysłowej, + Zygmunt Schirawski 

l. 85 z ul. Kolejowej, + Jerzy Kunikowski l. 60 z ul. Granicznej, + Jadwiga Stenke l. 99 z 

ul. Kusocińskiego.  


