
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Niedziela Świętej Rodziny – 26.12.2021 r. 

 

1. W tym tygodniu we wtorek przypada święto św. Młodzianków, a w piątek 

wspomnienie św. Sylwestra, czyli ostatni dzień 2020 roku. Z tej racji o godzinie 1800 

zostanie odprawiona Msza św. w intencji parafian kończąca rok kalendarzowy, 

połączona z nabożeństwem dziękczynno – przebłagalnym. Ksiądz Biskup udzielił w 

tym dniu dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.  

2. W sobotę uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki powitamy Nowy Rok. Tego dnia 

przypada także pierwsza sobota miesiąca. Msze św. według porządku niedzielnego.  

3. Dziś tradycyjnie o godz.1530 zapraszamy na modlitwę różańcową. 

4. Za tydzień przed mszą św. o godz. 1030 będziemy mieli okazję obejrzeć jasełka w 

wykonaniu przedszkolaków ze Skibina, natomiast 6 stycznia również o tej godzinie 

uczniów Szkoły Podstawowej z Radziejowa. Serdecznie zapraszamy. 

5.  W tym tygodniu Kolęda → patrz plan poniżej  

6. W minionym tygodniu po wieczną nagrodę do Pana odszedł zm. Marek Kotrysiak. 

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia, a w Jego intencji odmówmy 

modlitwę: wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie… 

7. Wszystkim Państwu życzymy dobrze przeżytej niedzieli, a na rozpoczynający się 

tydzień i nowy rok przyjmijmy Boże błogosławieństwo. 

 

 



WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA 

 

WTOREK 28 GRUDNIA 

 

od godz. 900 – Biskupice, Rokitki i Szybka. O przyjazd po księży prosimy panów: Dariusza 

Dziubicha, Wawrzyńca Stolarskiego, Łukasza Paczkowskiego 

 
 godz. 1530 trzech księży – tylko bloki przy ul. Wyzwolenia 

 

ŚRODA 29 GRUDNIA  

 

od godz. 900 – Opatowice, Plebanka, Kolonia Opatowice i Pruchnowo. O przyjazd po księży 
prosimy panów: Grzegorza Kamińskiego, Janusza Tomczaka, Zbigniewa Łapacza 

 

od godz. 1530: ul. Objezdna Rynek i Wąska 

 

CZWARTEK 30 GRUDNIA  

 

od godz. 900 – dwóch księży Czołówek, o przyjazd po księży prosimy panów: Grzegorza Tomczaka 

i Dariusz Drzewudzkiego 

 
od godz. 1530 - ul. Kościuszki –kolędować będzie trzech księży, dwóch księży od Rynku, jeden 

ksiądz od ul. Sportowej.  

 

PIĄTEK 31 GRUDNIA 

 
od godz. 900 – Leonowo i Zagorzyce. O przyjazd po księży prosimy panów: Stanisława Króla, 

Kazimierza Rosińskiego, Przemysława Brochockiego 

 

PONIEDZIAŁEK 03 STYCZNIA 

 
od godz. 900 – Stary Radziejów. O przyjazd po księży prosimy panów: Przemysława Czynsza, 

Marcina Mielcarka, Edwarda Czynszaka  

 

od godz. 1530: ul. Piastowska, Słoneczna i 11 Listopada  

 
 

 


