
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.10.2020 r. 

1. Dzisiaj, w całej Polsce obchodzimy Dzień Papieski. Pragniemy przypomnieć, że przed 

świątynią po każdej Mszy św. są zbierane pieniądze do puszek na fundusz stypendialny 

Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.  

2. W czwartek obchodzimy wspomnienie św. Teresy od Jezusa, w piątek św. Jadwigi,               

w sobotę św. Ignacego Antiocheńskiego, w niedzielę św. Łukasza Ewangelisty – patrona 

Służby Zdrowia, z tej racji na Sumie będziemy się modlić w intencji wszystkich, którzy 

posługują osobom chorym i cierpiącym.  

3. We wtorek przypada ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie, które rozpocznie się  

Mszą św. o godz. 2000. Po Mszy Różaniec i procesja, nie będzie Różańca o godz. 1730. Z tej 

racji, że jest to wigilia dnia Edukacji Narodowej – w sposób szczególny będziemy się modlić 

w intencji nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów.  

4. Można zamawiać wypominki za Zmarłych (kartki do zapisywania imion i nazwisk zmarłych 

na wypominki znajdują się na stoliku pod chórem). Jesteśmy coraz bliżej uroczystości 

Wszystkich Świętych, która w tym roku przypada w niedzielę. Jest jeszcze czas, aby zadbać 

w sposób odpowiedni o porządek przy grobach naszych bliskich i na całym cmentarzu.  

5. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Ofiary składane na tacę będą 

przeznaczone na ten cel.  

6. Za tydzień po Mszy św. o godz. 1030 odbędzie się spotkanie kandydatów do bierzmowania        

z klas VII, natomiast młodzież z klas VIII będzie miała swoje spotkanie w niedzielę              

25 października w kościele po Mszy św. o godz. 1030. Obecność na tych spotkaniach jest 

obowiązkowa.  

7. Bóg zapłać za złożone ofiary na tacę z racji drugiej niedzieli miesiąca. W minionym 

tygodniu na prace prowadzone w parafii została złożona ofiara w wysokości 200 zł.  

8. Jest do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy oraz kalendarze na przyszły rok. 

9. Z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły i rocznicy Bitwy warszawskiej w piątek 23 

października o godz. 1900 zapraszamy do naszej świątyni na program, w którym zabrzmi 

poezja Karola Wojtyły w wykonaniu poetki Wandy Wasickiej, usłyszymy również utwory 

muzyczne w wykonaniu nauczycieli radziejowskiej szkoły muzycznej.  

10. Wszystkim mieszkańcom naszej parafii i gościom życzymy dobrze przeżytej niedzieli, a Bóg 

niech błogosławi w tym nowym rozpoczynającym się tygodniu. 


