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1. Z kalendarza Liturgicznego – W piątek obchodzimy święto św. Jana Apostoła  

i Ewangelisty. W tym dniu tradycyjnie na Mszach św. o godz. 7.00 i 18.00 będziemy 

święcić wino. Poświęcone wino jest symbolem miłości, a jego spożycie uwalnia nas od 

trucizny zła i nienawiści oraz pomaga w szerzeniu wzajemnego zrozumienia i życzli-

wości. W sobotę obchodzimy święto Świętych Młodzianków, męczenników. 

 

2. Boże Narodzenie – w środę i w czwartek będziemy świętować Boże Narodzenie. 

Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. W drugi dzień świąt obchodzimy Święto Św. 

Szczepana pierwszego męczennika. 
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3. Żywa  Szopka - Zachęcamy wszystkich do odwiedzania i przeżywania Bożego Na-

rodzenia przy żywej szopce bożonarodzeniowej. Żywa Szopka będzie otwarta do 29 

grudnia włącznie. 
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4. Podziękowanie – Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w ostat-

nim czasie włączyli się w prace przygotowawcze przy organizowaniu dekoracji świą-

tecznych oraz przy Żywej Szopce: Urzędowi Miasta, Panom: Sławomirowi Sucharze, 

Markowi Granczewskiemu, Januszowi Kołodziejskiemu, Michałowi Burzyńskiemu. 

Dziękujemy Państwu: Ewie i Zbigniewowi Andrzejewskim, Ignasiak, Kowalskim, Ka-

niewskim. Dziękujemy również o. Krzysztofowi i dwom rodzinom z naszej parafii, które 

pomagały przy wystroju kościoła i ufundowały bombki na choinki. Dziękujemy również 

ministrantom młodszym za sprzątnięcie kościoła i pomoc przy strojeniu. Za Wasze 

dobro i zaangażowanie niech Wam błogosławi Boże Dzieciątko. 

 

5. Nasze Życie – w czwartek w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia po wszystkich 

Mszach św. Br. Krzysztof z naszego Wyższego Seminarium z Łodzi za dobrowolną ofiarą 

będzie rozprowadzał czasopismo Seminaryjne Nasze życie. Ofiary przeznaczone są na 

utrzymanie naszego seminarium. 

 



 

6. Koncert – w przyszłym tygodniu tj. 29 grudnia o godz. 12.00 odbędzie się 

koncert kolęd w wykonaniu chóru Largo, natomiast 5 stycznia w niedzielę o godz. 

15.00 zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu naszej parafialnej scholii. Po 

koncercie dla Scholanek i ich Rodziców odbędzie się spotkanie opłatkowe. 

 

7. Kolęda - Tradycyjnie po świętach Bożego Narodzenia odbywają się odwiedziny 

duszpasterskie rodzin, tzn. kolęda. W naszej parafii kolędę rozpoczniemy w sobotę 

28 grudnia i będzie ona trwała do 14 stycznia 2020 roku. Ofiary z tegorocznej 

kolędy przeznaczymy na spłatę elewacji ścian naszego kościoła. Podczas kolędy kapłan 

błogosławi mieszkanie. Na stole przygotowujemy: krzyż, Pismo św., zapaloną świecę, 

wodę święconą i kropidło. Dzieci przygotują zeszyty do nauki religii lub ćwiczenie. 

  

Kolęda - W obecnym tygodniu odwiedzimy: 

28 grudnia  godz. 10.00 – sobota 

- Bieganowo        
- Przemystka (domy jednorodzinne) 

- Łany Wybranieckie     
- Biskupice 

    

Bardzo serdecznie prosimy mieszkańców wiosek o zorganizowanie transportu dla ka-

płanów. Jednocześnie informujemy, że wizytę duszpasterską rozpoczynamy od nume-

rów początkowych.  Szczegółowy program wizyty duszpasterskiej znajduje się na na-

szej stronie parafialnej: www.franciszkanie-radziejow.pl. 
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8. Życzenia - Drodzy Parafianie i Sympatycy klasztoru przyjmijcie z okazji Świąt Bo-

żego Narodzenia serdeczne życzenia. Życzymy, aby Chrystus, który dzisiaj rodzi się  

w naszych sercach obdarzył Was wszelkimi łaskami: zdrowiem, radością i pokojem. 

Niech będzie źródłem miłości i nadziei, która pozwoli nam z ufnością spojrzeć w nowe 

jutro. Maryja i św. Józef, którzy czuwali przy Żłóbku Pana niech czuwają nad Wami  

i wypraszają u Swego Syna potrzebne dary i łaski w czasie Świąt i na każdy dzień 

Waszego życia. Spokojnych, Radosnych i Błogosławionych Świąt. 

http://www.franciszkanie-radziejow.pl/

