
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 22 kwietnia 2018 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. Jutro przypada św. Wojciecha – głównego Patrona Polski, natomiast w środę 
św. Marka Ewangelisty. 

3. W sobotę i niedzielę naszą parafię nawiedzi figura Michała Archanioła. Jest to 
ważne wydarzenie, wiemy jak często każdy z nas narażony jest na działanie 
zła, a to właśnie św. Michał jest posłany przez Boga by chronić nas przed 
złem. Na uroczyste powitanie w sobotę o godz. 1730 zapraszamy poczty 
sztandarowe druhów strażaków. Program nawiedzenia jest następujący: 

 

 NAWIEDZENIE 
FIGURY 

ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA  
Z CUDOWNEJ GROTY OBJAWIEŃ  

NA GÓRZE GARGANO 
 
 

Parafia Wniebowzięcia 
NMP 

Radziejów, ul. Kruszwicka 1 
 
 
 
SOBOTA 28 kwietnia 2018  
17.30 – Nabożeństwo oczekiwania i procesja do kościoła. 
18.00 – Powitanie i Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia. Po Mszy św. modlitwa o 
uzdrowienie i uwolnienie z nałogów za przyczyną św. Michała Archanioła z 
modlitwą wstawienniczą przed Najświętszym Sakramentem. 
20.00 – Msza św. dla maturzystów. 
21.00 – Apel Jasnogórski z rozważaniem na zakończenie dnia. 
 
NIEDZIELA 29 kwietnia 2018 
7.30 – Msza św. z homilią o aniołach. 
9.00 – Msza św. dla chorych i starszych z indywidualnym błogosławieństwem. 
10.30 – Msza św. z błogosławieństwem dzieci z racji nawiedzenia. 
12.00 – Msza św. z modlitwą poświęcenia się św. Michałowi Archaniołowi. 



15.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (Koronka do Miłosierdzia Bożego i 
modlitwy przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła). 
16.00 – Msza św. Pożegnania z Aktem Zawierzenia Parafii św. Michałowi 
Archaniołowi i zakończenie nawiedzenia. 
 

W czasie nawiedzenia możliwość przyjęcia  
Szkaplerza św. Michała Archanioła  
oraz nabycia anielskich pamiątek 

 
4. Trwa nowenna do św. Michała Archanioła, która jest odprawiana po mszy św. 

wieczornej. 
5. Bóg zapłać osobom, które uczestniczyły w pielgrzymce do sanktuariów na 

Mazurach i w Wilnie za złożoną ofiarę na kościół w wysokości 400 zł. 
6. We wtorek i czwartek o godz. 1630 odbędą się próby dzieci przygotowujących 

się do I Komunii św. 
7. Z prasy katolickiej mamy do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy. 
8. Za tydzień ostatnia niedziela miesiąca zapraszamy do domu parafialnego 

członkinie KŻR na wymianę tajemnic różańcowych wyjątkowo na godz. 1430. 
9. W minionym tygodniu po wieczną nagrodę do Pana odeszły śp. Teresa Idziak 

i Janina Masłowska, których pogrzeby odbędą się w poniedziałek i czwartek. 
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy współczucia, a w Ich intencji 
odmówmy modlitwę: wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

10. Wszystkim obecnym, Parafianom i Gościom, życzymy dobrze przeżytej 
niedzieli, a dobry Bóg niech otacza opieką i błogosławi w rozpoczynającym 
się tygodniu. 

 


