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1. Z kalendarza liturgicznego – we wtorek obchodzimy święto św. Klary, w piątek 

obchodzimy wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego wielkiego Apostoła 

Niepokalanej, założyciel Rycerstwa Niepokalanej założyciela klasztoru  

w Niepokalanowie oraz męczennika Oświęcimia.  

 

2. Uroczystość Wniebowzięcia NMP - W sobotę przypada Uroczystość Wniebo-

wzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to najstarsze Święto Maryjne. W tym dniu 

zobowiązani jesteśmy do uczestnictwa we Mszy św. Porządek Mszy św. jak w każdą 

niedzielę. W polskiej tradycji uroczystość Wniebowzięcia nazywana jest także świę-

tem Matki Bożej Zielnej. Nazwa ta pochodzi od przynoszonych do kościoła i błogosła-

wionych w tym dniu: ziół, kwiatów. Dojrzałe owoce, kwiaty i zboża są symbolem 

dojrzałości Maryi i pełni łask, jakimi obdarzył ją Bóg. Błogosławiąc je, prosimy Boga, 

aby przyniesione zioła, kwiaty, kłosy i owoce służyły dobru człowieka i zwierząt. 

 

3. Nabożeństwa Fatimskie – w czwartek 13 sierpnia po Mszy św. wieczornej 

odprawiamy Nabożeństwo Fatimskie, które nawiązują do objawień Matki Bożej w 

Fatimie. Nabożeństwa mają charakter ekspiacyjny i są odpowiedzią na dwa 

wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za 

grzeszników. Serdecznie zapraszamy. 

s 

4. Uroczystość odpustowa - w najbliższą niedzielę tj. 16 sierpnia w naszej parafii 

będziemy obchodzić uroczystość odpustową Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Tego 

dnia jednocześnie przypada piąta rocznica koronacji obrazu Matki Bożej. 

Główną Mszę św. z procesją o godz. 12.30 odprawi i kazanie wygłosi Ojciec Grzegorz 

Bartosik, Prowincjał naszej Prowincji Matki Bożej Niepokalanej. Przed Msza św. o godz. 

12.00 zapraszamy na krótki koncert orkiestry dętej. Na tą uroczystość zapraszamy 

wszystkich wiernych, Ochotniczą Straż Pożarną, asystę liturgiczną, ministrantów oraz 

dzieci sypiące kwiatki. 



5. Zmiany personalne - W ostatnich dniach w Łodzi w Łagiewnikach odbyła się 

Kapituła Prowincjalna, podczas której dokonano między innymi wyboru gwardianów 

poszczególnych klasztorów. Przełożony naszego klasztoru o. Mariusz Kapczyński 

został wybrany na gwardiana i proboszcza do Smardzewic Sanktuarium św. Anny. 

Nowym gwardianem klasztorze radziejowskim zostaje pracujący u nas od dwunastu 

lat o. Krzysztof Tarnowski. Pożegnanie gwardiana o. Mariusza odbędzie się 23 sierpnia 

na Mszy św. o godz. 9.30. Nowej wspólnocie życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

6. Ofiara – W ostatnim tygodniu na remont elewacji ściany naszego kościoła została 

złożona ofiara bezimienna w wysokości 400 zł. Za złożoną ofiarę składamy serdeczne 

podziękowanie.  

 

7. Zmarli – w ostatnim tygodniu odeszła do pana śp. Józefa Waszak. 

Wieczny odpoczynek… 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Wszystkim 

życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże. 


