
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 21 maja 2017 r. 

1. Dzisiaj o godz. 1015 w naszej parafii będziemy przeżywać uroczystość Pierwszej 

Komunii św., w której 54. dzieci po raz pierwszy w pełni będzie uczestniczyć 

w Eucharystii. Wszystkie dzieci, ich rodziców, chrzestnych polecamy waszym 

modlitwom. Przypominamy, że przyjęcie pierwszokomunijne urządzamy bez alkoholu.  

2. Dziękuję Dzieciom Pierwszokomunijnym i ich Rodzicom za dar ołtarza. Dzięki 

złożonej ofierze w wysokości 4300 zł. udało się kupić wełniany chodnik, którego koszt 

zakupu wyniósł 5920 zł.  

3. Za tydzień w całym Kościele będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego, tego dnia na Mszy św. o godz. 1030 będziemy przeżywać Komunię Świętą 

Rocznicową. Próba dla dzieci w poniedziałek o godz. 1600, spowiedź dla dzieci i ich 

rodzin w piątek o godzinie 1730. Najbliższa niedziela jest to ostatnia niedziela miesiąca, 

dlatego zapraszamy członkinie KŻR do domu parafialnego na godz. 1500 na wymianę 

tajemnic różańcowych, a o godz. 1530 do kościoła na modlitwę różańcową w intencji 

naszych rodzin. 

4. W poniedziałek, we wtorek i środę przypadają Dni Krzyżowe podczas, których 

modlimy się o dobre urodzaje, mam nadzieję, że nie zabraknie rolników na wspólnych 

modlitwach. Natomiast w piątek rozpoczyna się Nowenna do Ducha Świętego. 

5. W tym tygodniu w poniedziałek obchodzimy wspomnienie św. Rity, w środę NMP 

Wspomożycielki Wiernych, w piątek św. Filipa, w sobotę św. Augustyna. 

6. Jutro po raz kolejny rozpocznie się 7-dniowy cykl codziennych, milczących marszów 

ulicami Radziejowa. Na podobieństwo modlitwy Izraelitów wędrujących wokół Jerycha 

przedstawimy Bogu swoje sprawy. Chętnych zapraszamy do kościoła farnego w 

poniedziałek na godz. 2000 na mszę św., która rozpocznie ten cykl, szczegółowe 

informacje są zamieszczone w broszurkach znajdujących się na stoliku pod chórem. 

Główną intencją będzie modlitwa o nowe i dobre powołania kapłańskie  i zakonne, w 

sposób szczególny z radziejowskich parafii. 

7. W sobotę grupa młodzieży z naszej parafii będzie uczestniczyć w IV Forum Młodych 

Diecezji Włocławskiej w sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w Brdowie. 

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

9. W minionym tygodniu z naszej parafii odeszła do wieczności ś.p. Krystyna Kurkiewicz. 

Rodzinie zmarłej składamy wyrazy współczucia, a w Jej intencji odmówmy modlitwę: 

wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie… 

10. Wszystkim mieszkańcom życzymy dobrze przeżytej niedzieli, a łaska i opieka Boża 

niech każdego dnia czuwa nad Państwem. 


