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1. Objawienie Pańskie – Jutro w kościele obchodzimy uroczystość Objawienia Pań-

skiego. Po wszystkich Mszach św. błogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie  

z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domów kreślimy pierwsze litery 

imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Po literach K + M + B 

piszemy cyfry roku Pańskiego 2020, co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chry-

stus błogosławił nasz dom. 

 

2. Spotkanie Rycerstwa - w najbliższy wtorek po Mszy św. o godz. 18.00 odbę-

dzie się spotkanie Rycerstwa Niepokalanej. Serdecznie zapraszamy. 

 

3. Kalendarze - W zakrystii są jeszcze do nabycia kalendarze na 2019 rok, oraz 

dewocjonalia związane z Matką Boża Nieustającej Pomocy. 

 

4. Orszak Trzech Króli - Stowarzyszenie Unitis Viribus wspólnie z obiema ra-

dziejowskimi parafiami oraz szkołami, organizują Orszak Trzech. Orszak odbędzie 

się w dniu 6 stycznia. Wyjście nastąpi po Mszy św. o godz. 11.00 z kościoła klasz-

tornego następnie odbędzie się przejście ulicami miasta do kościoła Farnego. Za-

praszamy wszystkich do wspólnego witania Bożej Dzieciny i dziękczynienia za 

wszystko co otrzymaliśmy dzięki Jego narodzeniu. Gorąco prosimy mieszkańców 

Radziejowa i okolic do wzięcie udziału w orszaku. Szczegółowe informacje znaj-

dziemy na plakatach. 

 

5. Koncert Kolęd – w przyszłym tygodniu w naszej parafii będziemy gościć Kle-

ryków z naszego Wyższego Seminarium z Łodzi Łagiewnik Zespół Muzyczny Pokój 

i Dobro. Bracia Klerycy będą grali na każdej Mszy Św. a po Mszy wykonają krótki 

koncert kolęd.  

 

 



6. Kolęda - Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin. W naszej parafii kolędę będzie 

trwała do 14 stycznia 2020 roku. Ofiary z tegorocznej kolędy przeznaczymy na spłatę 

elewacji ścian naszego kościoła. W obecnym tygodniu odwiedzimy: 

 

7 stycznia wtorek  godz. 15.30 

- Brzeska mieszkańcy przy lecznicy,  Komunalna   

- Franciszkańska, Paderewskiego    

- Toruńska  

 

 
8 stycznia środa  godz. 15.30 

- Moniuszki  
- Parkowa    

- Kasprowicza, Niska    

- Objezdna  28/15 

 
 

9 stycznia czwartek godz. 15.30 
- K Wielkiego , Górczyńskiego, Wieczorka 

- Polna 4,    

- Polna 2,    

- Polna domy jednorodzinne   
  

 

10 stycznia piątek  godz. 15.30 

- Zielona 
- Polna 6     

- Dolna 

 

 
11 stycznia  sobota godz. 10.00 

- Objezdna 34 /3   
- Objezdna 34/4 

- Objezdna 32/2  
- Objezdna 34/2 

 

5. Zmarli -  w ostatnim tygodniu odeszła do Pana śp. Halina Stanna lat 68. 

Wieczny odpoczynek... 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Wszystkim 

życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże. 

 


