
    OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

II Niedziela po Bożym Narodzeniu 02.01.2022 r. 
 

1. Najbliższa niedziela będzie Niedzielą Chrztu Pańskiego, którą kończy się okres Bożego Narodzenia.  

2. W czwartek przypada uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Msze św. będą 

sprawowane tak jak w każdą niedzielę.  

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W piątek spowiedź od godz. 1730, 

tego dnia nie będzie odwiedzin chorych w domach.  

4. 06 stycznia przed mszą św. o godz. 1030 uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Radziejowa 

przedstawią jasełka. 

5. Z prasy katolickiej jest do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy.   

6. Podczas kolędy kancelaria czynna tylko od godz. 830 do 900. Pilne sprawy można załatwić także po 

Mszy św. o godz. 1800.  

7. Życzymy dobrze przeżytej niedzieli i opieki Bożej na rozpoczynający się tydzień. 

WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA 

 

Przypominamy, że ci Państwo, którzy chcą przyjąć księdza po kolędzie, w posesjach które 

są ogrodzone, zostawiają przynajmniej wyraźnie otwartą furtkę. Jeżeli brama, lub furtka 

będzie zamknięta, ksiądz taki dom opuści. W bloku jeżeli drzwi nie będą otwarte po 

dzwonku, będzie to jednoznaczne i ksiądz pójdzie dalej. Ksiądz będzie kolędował  

w maseczce, wchodząc, nie będzie powitań, ani też dłuższych rozmów. Najważniejszą 

częścią kolędy jest wspólna modlitwa i błogosławieństwo mieszkańców oraz domu. 
 

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  

 

WTOREK 04 STYCZNIA 

 

od godz. 1530 ul. 1 Maja z obydwu stron, trzeci ksiądz bloki  

 

ŚRODA 05 STYCZNIA  

 

od godz. 1530 - jeden ksiądz tę część Broniewka za szosą, która należy do naszej parafii  

od godz. 1530 – dwóch księży ul. Szkolna wraz z blokami i Wiatraczny Stok 

 

PIĄTEK 07 STYCZNIA  

 

od godz. 900 trzech księży całe Czołowo, o przyjazd po księży prosimy panów: Łukasza Wielgopolana, Leszka 

Kwiatkowskiego, Sławomira Gapskiego 

 

SOBOTA 08 STYCZNIA  

 

od godz. 900 – dwóch księży Osiedle Becińskiego, kolęda rozpocznie się równocześnie na ul. Becińskiego, 

Broniewskiego  

trzeci ksiądz ul. Kruszwicka od końca 

 
PONIEDZIAŁEK 10 STYCZNIA 

 

od godz. 1530 dwóch księży ul. Wyzwolenia– z obydwu stron; trzeci ksiądz ul. Stroma, Zachodnia i Niska 


