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1. Zakończenie Starego Roku – we wtorek zakończenie 2019 roku. Stary Rok za-

kończymy nie tylko zabawą, ale także modlitwą. Po Mszy św. wieczornej odbędzie się 

wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz nabożeństwo z modlitwą przebłagalną  

i dziękczynną. 

 

2. Z kalendarza Liturgicznego – w środę w pierwszy dzień Nowego Roku obcho-

dzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Dzień Modlitw o Pokój. Msze św. 

będą sprawowane jak w każdą niedziele. 

 

3. Dni odnowy wewnętrznej - W bieżącym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: 

Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota stycznia. W Pierwszy Czwartek po nabożeństwie 

wieczornym adoracja eucharystyczna do godz. 21.00. W Pierwszy Piątek całodzienna 

adoracja Eucharystyczna do godz. 21.00. Znajdźmy w tym szczególnym czasie chwilę 

na spotkanie z Chrystusem eucharystycznym. Od godz. 9.00 odwiedziny chorych, spo-

wiedź od godz. 17.30. W Pierwszą Sobotę miesiąca spotkanie wspólnoty Żywego Ró-

żańca będzie to spotkanie opłatkowe na które serdecznie zapraszamy 

 

4. Apel Jasnogórski – pierwszą sobotę tj. 4 stycznia zapraszamy na Apel maryjny, 

który będziemy przeżywali o godz. 21.00 przed obrazem Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy. 

 

5. Kalendarze - W zakrystii są do nabycia kalendarze na 2020 rok, oraz dewocjonalia 

związane z Matką Boża Nieustającej Pomocy. 

 

6. Koncert – w przyszłym tygodniu tj. 5 stycznia o godz. 15.00  odbędzie się koncert 

kolęd w wykonaniu naszej parafialnej scholi. Po koncercie dla Scholanek i ich Rodzi-

ców odbędzie się spotkanie opłatkowe. 

Serdecznie zapraszamy. 



7. Kolęda - Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin. Pragniemy poinformować, że  

w tym, roku dni powszednie kolędę będziemy rozpoczynać od godz. 15.30. W sobotę 

godzina rozpoczęcia kolędy pozostaje bez zmian czyli o godzinie 10.00. Jednocześnie 

informujemy, że wizytę duszpasterską rozpoczynamy od numerów początkowych. Szcze-

gółowy program wizyty duszpasterskiej znajduje się na naszej stronie parafialnej: 

www.franciszkanie-radziejow.pl. 

 

W obecnym tygodniu odwiedzimy: 
 

30 grudnia poniedziałek godz. 15.30 
- Przesmyk, Rynek, Wąska, Zamkowa 

- Kruszwicka, Mickiewicza  
- Chopina domy jednorodzinne 

- Łąkowa, Chabrowa 
 

2 stycznia czwartek  godz. 15.30 
- Słowackiego, Zawadzkiego, 

- Prusa   
- Kwiatowa  

- Chopina 4 
 

3 stycznia piątek godz. 15.30 

- Zachodnia, Zakątna  
- Żytnia   

- Objezdna  32    
- Objezdna domy jednorodzinne   

 
4 stycznia sobota godz. 10.00 

- Czołowo, Broniewek 
- Przemystka Internat, bl. 23; 25; 27 

- Objezdna  32  
- Objezdna 28/14 

 

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

czymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże. 

 

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

