OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 26 SIERPNIA 2018 R.
1. W poniedziałek przypada wspomnienie św. Moniki, we wtorek św. Augustyna,
w środę męczeństwa św. Jana Chrzciciela, w sobotę bł. Bronisławy, jest to dzień
imienin Ks. Bpa Seniora Bronisława Dembowskiego.
2. 1 września przypada 79 rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Z tej racji o godz.
1000 w naszym kościele będzie odprawiona msza św. w intencji ojczyzny.
Następnie o godz. 1100 przy pomniku na Rynku będą miały miejsce uroczystości
upamiętniające to wydarzenie z udziałem władz naszego powiatu i miasta.
3. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Z tej racji, że o godz. 1000
będzie msza św. za Ojczyznę, dlatego msza św. wynagradzająca za grzechy ku czci
Niepokalanemu Sercu NMP będzie odprawiona o godz. 800.
4. W przyszłą niedzielę na mszy św. o godz. 1030 poświęcenie tornistrów i przyborów
szkolnych.
5. 03 września rozpoczyna się rok szkolny i katechetyczny, z tej racji tego dnia
o godz. 800 w naszej świątyni będzie uroczysta msza św. na rozpoczęcie roku.
Natomiast spowiedź dla dzieci i młodzieży w najbliższy piątek od godz.1700.
6. Z prasy katolickiej jest do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy. Są do nabycia
kalendarze ścienne i książkowe na przyszły rok, można zapisywać intencje
mszalne na przyszły rok.
7. W dniach 26-28 września jest planowana pielgrzymka do Warszawy, Leśnej
Podlaskiej, Nałęczowa, Kazimierza Dolnego. Koszt pielgrzymki 400 zł. Osoby
chętne mogą się zgłaszać w kancelarii parafialnej.
8. W przyszłą niedzielę w Piołunowie odbędą się dożynki gminne, które
rozpoczynają się o godz. 1430. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do
udziału.
9. Dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszyli w ostatniej drodze śp. Ks. Stanisława
Łosiakowskiego, wieloletniego proboszcza naszej parafii. Dziękujemy
przedstawicielom wszystkich urzędów i instytucji: ze Starostwa, Urzędu Gminy,
Urzędu Miasta, Szpitala, Szkołom, Straży. Wszystkim delegacjom z pocztami
sztandarowymi. Dziękujemy za oprawę muzyczną i liturgiczną. Muszę powiedzieć,
że byłem dumny z naszej parafii i mieszkańców Radziejowa.
10.W minionym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy śp.
Grzegorza Jończaka i Henryka Piechockiego. Rodzinom zmarłych składamy
wyrazy współczucia, a w Ich intencji odmówmy modlitwę: wieczny odpoczynek
racz Im dać Panie…

11.Wszystkim obecnym życzymy dobrze przeżytej niedzieli, a łaska i opieka Boża
niech czuwa nad Państwem każdego dnia.

