
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 07 maja 2017 R. 

1. Dzisiejszą niedzielą Dobrego Pasterza, rozpoczyna się tydzień modlitw  

o powołania kapłańskie, módlmy się o nowe i dobre powołania do kapłaństwa, 

również i z naszej parafii. 

2. Trwa miesiąc maj, zapraszamy do liczniejszego udziału w nabożeństwach 

majowych i to nie tylko dorosłych, ale również dzieci i młodzież, bo jest nas 

bardzo mało. W dni powszednie nabożeństwa odprawiane są o godz. 1800. W 

tym tygodniu w nabożeństwo majowe z udziałem kapłana będzie miało 

miejsce, w poniedziałek w Starym Radziejowie, we wtorek w Czołowie i w 

środę na skrzyżowaniu ulic Objezdnej i Kościuszki. 

3. W poniedziałek obchodzimy uroczystość św. Stanisława Bpa, pamiętajmy  

w tym dniu o solenizantach szczególnie o bpie Stanisławie Gębickim.  

W sobotę przypada 100. rocznica objawień w Fatimie, z tej racji tego dnia 

zapraszamy z lampionami do kościoła na godz. 2000 na nabożeństwo 

fatimskie, które rozpocznie się mszą św. w intencji naszych rodzin. 

4. Jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, jutro rozpoczniemy prace przy 

zewnętrznej elewacji świątyni od strony zachodniej, tej najbardziej 

zniszczonej. Mówiłem o tym, iż staramy się o środki finansowe z ministerstwa 

kultury i dziedzictwa narodowego oraz urzędu marszałkowskiego, jednak 

niestety na ten rok nie otrzymaliśmy. Renowację świątyni możemy rozpocząć 

dzięki życzliwości Urzędu Gminy, który na te prace przekazał kwotę  

w wysokości 40 tys. zł. i obietnicy Urzędu Miasta, który zadeklarował się 

przekazać na ten cel kwotę w wysokości 30 tys. zł. Całkowity koszt prac 

związanych z odnowieniem elewacji ściany zachodniej ma wynieść około 240 

tys. zł. Za życzliwość i troskę o nasze wspólne dziedzictwo jakimi są 

zabytkowe świątynie w naszym mieście, dziękuję. Przystąpiliśmy również do 

inwentaryzacji grobów na cmentarzu.  

5. Z prasy katolickiej mamy do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy. 

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

Przyjaciół Radia Maryja, serdecznie zapraszamy. Za tydzień na mszy św. o 

godz.1200 będzie ubogacał liturgię swoim śpiewem chór „Largo”. 



7. Wszystkim obecnym, Parafianom i Gościom, życzymy dobrze przeżytej 

niedzieli, a dobry Bóg niech otacza opieką i błogosławi w rozpoczynającym 

się tygodniu. 

 


