OGŁOSZENIA PARAFIALNE
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 22 maja 2022 r.
1. Dzisiaj o godz. 1030 w naszej parafii będziemy przeżywać uroczystość Komunii św.
rocznicowej
2. Za tydzień w całym Kościele będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego. Jest to ostatnia niedziela miesiąca, dlatego zapraszamy członkinie KŻR do
domu parafialnego na godz. 1500 na wymianę tajemnic różańcowych, a o godz. 1530 do
kościoła na modlitwę różańcową w intencji naszych rodzin oraz nabożeństwo majowe,
wyjątkowo przed Mszą św.
3. W poniedziałek, we wtorek i środę przypadają Dni Krzyżowe, podczas których
modlimy się o dobre urodzaje, mam nadzieję, że nie zabraknie rolników na wspólnych
modlitwach. Natomiast w piątek rozpoczyna się Nowenna do Ducha Świętego.
4. Jutro na Mszy św. o godz. 1200 ks. Proboszcz wraz z kapłanami ze swojego roku
święceń, będzie dziękował Panu Bogu za 34 lata kapłaństwa.
5. W tym tygodniu we wtorek obchodzimy wspomnienie NMP Wspomożycielki
Wiernych, w czwartek przypada Dzień Matki – pamiętajmy w modlitwach o naszych
mamach, w piątek św. Augustyna.
6. Jutro po raz kolejny rozpocznie się 7-dniowy cykl codziennych, milczących marszów
ulicami Radziejowa. Na podobieństwo modlitwy Izraelitów wędrujących wokół Jerycha
przedstawimy Bogu swoje sprawy. Chętnych zapraszamy do kościoła farnego
w poniedziałek na godz. 1800 na Mszę św., która rozpocznie ten cykl. Główną intencją
będzie modlitwa o nowe i dobre powołania kapłańskie i zakonne, w sposób szczególny
z radziejowskich parafii.
7. Bóg zapłać złożone ofiary w minionym tygodniu na prace prowadzone w naszej
świątyni i tym wszystkim, którzy troszczą się o naszą świątynię.
8. Z prasy katolickiej mamy do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy.
9. W minionym tygodniu z naszej parafii odszedł do wieczności ś.p. Jerzy Kwiatkowski.
Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia, a w Jego intencji odmówmy
modlitwę: wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…
10. Wszystkim mieszkańcom życzymy dobrze przeżytej niedzieli, a łaska i opieka Boża
niech każdego dnia czuwa nad Państwem.

