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1. Dla nas Polaków 11 listopada jest szczególnym dniem. Tego dnia msze św. w naszej 

świątyni będą o godz. 730, 900, 1100 i 1600. Pamiętajmy w naszych modlitwach  

o Ojczyźnie i tych, którzy ją stanowią. Uroczyste obchody rozpoczną się  

o godz. 1000 przy pomniku „ Chwały Oręża Polskiego” na Rynku. Natomiast o godz. 

1100 w naszej świątyni będzie odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny. Zapraszamy 

Samorządy, , poczty sztandarowe, szkoły, dzieci, młodzież z gronem pedagogicznym. 

2. Za tydzień będziemy obchodzić dzień solidarności z Kościołem prześladowanym. 

Tego dnia ofiary zbierane przed świątynią będą przeznaczone są na ten cel.  

3. W tym tygodniu w środę przypada rocznica konsekracji bazyliki Laterańskiej,  

w czwartek św. Leona, tego dnia rozpocznie się nowenna przed jubileuszowym aktem 

przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla Wszechświata, w piątek św. Marcina, który jest 

patronem ks. Marcina wikariusza naszej parafii, z tej racji w Jego intencji będzie 

odprawiona msza św. o godz. 900, w   sobotę św. Jozafata.  

4. W przyszłą niedzielę na mszy św. o godz. 1200 będziemy się modlić w intencji 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Radziejowie z racji jej 100. rocznicy istnienia.  

5. Jest do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy. 

6. W poniedziałek po mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie Koła Przyjaciół Radia 

Maryja. Serdecznie zapraszamy. 

7. W czwartek blisko 40. osobowa grupa dzieci, w nagrodę za gorliwe uczestnictwo 

przez cały miesiąc w nabożeństwie różańcowym, była na wyjeździe w tzw. „Fabryce 

wrażeń” w Koninie. 

8. Z tej racji, iż 11 listopada przypada w piątek, Biskup Włocławski na ten dzień udziela 

dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. 

9. W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku ś.p. 

Mariannę Janiak. Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia, a w Jej intencji 

odmówmy modlitwę:  wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie… 



10. Wszystkim Państwu życzymy dobrze przeżytej Niedzieli i opieki Bożej na 

rozpoczynający się tydzień. 


