
    OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Bożej Rodzicielki 01.01.2023 r. 
 

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

Bożego Narodzenia.  

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

sprawowane tak jak w każdą niedzielę.  

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

wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej z Radziejowa. Serdecznie zapraszamy. 

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W piątek spowiedź na 

wszystkich mszach św..  W tym miesiącu nie będzie odwiedzin chorych w domach.  

5. We wtorek o godz. 1900 odbędzie się kolejne spotkanie Kręgu Biblijnego. 

6. W uroczystość Objawienia Pańskiego o godz. 1700 w kaplicy adoracji rozpocznie się 

całodobowa adoracja w intencji ciężko chorych dzieci z parafii radziejowskich. 

Polecamy te dzieci szczególnej modlitwie.  

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

8. Podczas kolędy kancelaria czynna tylko od godz. 830 do 900. Pilne sprawy można 

załatwić także po Mszy św. o godz. 1800.  

9. W minionym tygodniu z naszej parafii po wieczną nagrodę do Pana odeszli                   

śp.: Helena Stróżyk, Janina Gardyza i Marian Lewandowski. Rodzinom zmarłych 

składamy wyrazy współczucia, a w Ich intencji odmówmy modlitwę: wieczny 

odpoczynek racz Im dać Panie… 

10. Wszystkim Państwu życzymy dobrze przeżytej niedzieli i opieki Bożej na 

rozpoczynający się tydzień. 

WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA 

02.01 poniedziałek od godz. 900  – dwóch księży Skibin, o przyjazd po 
księży prosimy: Kamilę Zielińską i Zbigniewa 
Andrzejewskiego 
Po południu od godz.1530  
- ul. Szpitalna – dwóch księży, jeden od Szybki, drugi 
od ul. Kruszwickiej, bez bloku Czołowo 107A  
- trzeci ksiądz tę część Broniewka za szosą, która 
należy do naszej parafii 

03.01 wtorek od godz. 1530: Piastowska, Słoneczna i 11 Listopada 
 

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

05.01 czwartek  od godz. 1530 – dwóch księży ul. Szkolna wraz z 



blokami i Wiatraczny Stok 
od godz. 1530 – ul. Młynarska 

07.01 sobota od godz. 900 – Stary Radziejów. O przyjazd po księży 
prosimy państwa: Lesława Tomczaka, Jolantę 
Trawińską, Darię Kardasz 

09.01 poniedziałek od godz. 900  – dwóch księży Czołówek, o przyjazd 
po księży prosimy panów: Sławomira Ludwiczaka, 
Roberta Tretyna 
od godz. 1530 – Osiedle Becińskiego  
trzech księży  
 

 


