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1. Z Kalendarza liturgicznego – od poniedziałku podczas Mszy św. o godz. 18.00 rozpocz-

niemy Nowennę do Dzieciątka Jezus, która trwać będzie do 24 grudnia.

a

2. Spowiedź – pragniemy poinformować, że spowiedź w tym tygodniu będzie odbywać się od 

poniedziałku od godz. 17.30 oraz podczas każdej Mszy św. 

a 

3. Wigilia  dla  samotnych – 19 grudnia tj czwartek w naszym klasztorze zostanie zorga-

nizowana Wigilia dla biednych i potrzebujących. Już dziś za pomoc w zorganizowaniu wigilii 

dziękujemy Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radziejowie oraz Franciszkańskiemu Zakonowi 

Świeckich. 

a 

4. Spotkanie - Dziś po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie Franciszkańskiego Za-

konu Świeckich, natomiast w najbliższy wtorek po Mszy Św. wieczornej odbędzie się spo-

tkanie Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy. 

a 

5. Zbiórka do puszek  – w zeszłym tygodniu z polecenia Kurii przeprowadziliśmy zbiórkę 

ofiar do puszek: dla Sióstr Klarysek jak i Pomoc dla Kościołów Wschodu na ten cel zebrali-

śmy 1680 zł. 

a 

6. Msza św. - W naszym kościele istnieje praktyka sprawowania Mszy św. zbiorowych we 

wtorki za wstawiennictwem św. Antoniego i w środy za wstawiennictwem Matki Bożej Nie-

ustającej Pomocy. Jednak  powodu małego zainteresowania wiernych Mszą św. zbiorową 

we wtorki, pragniemy poinformować, że od Nowego roku 2020 rezygnujemy z Mszy św. 

zbiorowej, pozostawiając jedynie modlitwy nowennowe przed ołtarzem św. Antoniego. Msza 

św. zbiorowe w środy pozostają bez zmian.  

a 

7. Kalendarze - W przedsionku kościoła są do nabycia kalendarze na 2020 rok ścienne w 

cenie 5 i 4 zł., rolnicze książkowe po 27 zł. opłatki oraz świece na stół wigilijny małe 5 zł, 

duże 15 zł., figurki ceramiczne w cenie 15 i 20 zł. oraz dewocjonalia.  

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Wszystkim życzymy do-

brej niedzieli, Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże. 


