
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Niedziela Świętej Rodziny – 29.12.2018 r. 

 
1. Jutro przypada wspomnienie św. Sylwestra, czyli ostatni dzień 2018 roku. Z tej racji  

o godzinie 1800 zostanie odprawiona msza św. w intencji parafian, kończąca rok 

kalendarzowy, połączona z nabożeństwem dziękczynno – przebłagalnym, serdecznie 

wszystkich zapraszamy na tę mszę św. We wtorek powitamy Nowy Rok. Tego dnia 

msze św. tak jak w niedzielę. Za tydzień przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, 

na mszy św. o godz. 1030 będziemy mieli okazję wysłuchać jasełek w wykonaniu 

uczniów z MZS w Radziejowie. 

2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek – adoracja od godz. 1700, piątek 

spowiedź od godz. 1700, sobota- nabożeństwo wynagradzające, ze względu na kolędę 

o godz. 700 i po mszy św. różaniec. W pierwszy piątek nie będzie odwiedzin chorych. 

3. Program odwiedzin duszpasterskich na ten tydzień wygląda następująco: 

poniedziałek: od godz. 900 - Zagorzyce i Leonowo 
 środa: od godz. 900  – dwóch księży Czołówek, o przyjazd po księży prosimy: 

panią Mariolę Bogucką i pana Jana Czajkowskiego 

 od godz. 1500 trzech księży – tylko bloki przy ul. Wyzwolenia  

czwartek: od godz. 900  – dwóch księży Skibin, o przyjazd po księży prosimy 

panów: Janusza Kłosińskiego i Ludwika Trawińskiego  

od godz. 1400 jeden ksiądz – ul. Szpitalna (domy jednorodzinne)  

i  blok Czołowo 107A 

od godz. 1500 - jeden ksiądz przy ul. Szpitalnej blok nr1 

                                 drugi ksiądz przy ul. Szpitalnej blok nr 9 

piątek:   od godz. 1500 - jeden ksiądz tę część Broniewka za szosą, która należy 

do naszej parafii  

 od godz. 1500 – dwóch księży bloki przy ul. Szkolnej nr 2, 6 i 4 

sobota: od godz. 900 trzech księży całe Czołowo, o przyjazd po księży prosimy 

panów: Andrzeja Matusiaka, Jarosława Rosińskiego i Mariusza Piłata 

poniedziałek: od godz. 1500 ul. 1 Maja z obydwu stron, trzeci ksiądz bloki  

4. W minionym tygodniu odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku śp. 

Ignacego Malca. Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia, a w Jego intencji 

odmówmy modlitwę: wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie… 

5. Wszystkim Państwu życzę dobrze przeżytej niedzieli, a na rozpoczynający się tydzień 

przyjmijmy Boże błogosławieństwo. 


