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1. Z Kalendarza Liturgicznego – w poniedziałek obchodzimy święto św. 

Bartłomieja Apostoła, natomiast w środę przypada uroczystość Matki Bożej 

Częstochowskiej, dzień ten jest okazją do wdzięczności Maryi za Jej obecność 

w dziejach naszego Narodu i promieniowanie Jasnej Góry na całą naszą 

Ojczyznę. W sobotę wspominamy męczeństwo św. Jana Chrzciciela patrona 

naszego miasta.  

 

2. W związku z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 

b.r. na terenie kościoła mogą przebywać wyłącznie osoby z zakrytym  

nosem i ustami za pomocą maseczki, przyłbicy lub kasku ochronnego.  

W poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie Polaków, apelujemy do 

wszystkich wiernych o ścisłe przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych tzn. 

dezynfekcji rąk przy wejściu do kościoła, zachowaniu odpowiedniego 

dystansu oraz przyjmowaniu Komunii Świętej na rękę. 

3. Z tego względu, że 13 września obchodzimy uroczystość odpustową 

w naszej parafii, dożynki parafialne zostają przeniesione na dzień  

6 września. Uroczysta Msza św. dożynkowa podczas której będziemy 

dziękowali Bogu za tegoroczne plony ziemi odbędzie się o godz. 9.30. 

Delegacje wsi naszej parafii przyniosą wieńce i chleby w procesji 

ofiarniczej. Zachęcamy parafian do czynnego włączenia się w tę 

uroczystość. Bogu za plony dziękują nie tylko rolnicy, ale powinien to 

robić każdy z nas, zachęcamy wszystkich parafian do przyniesienia 

chleba na tę uroczystość, zostanie on pobłogosławiony po mszy świętej. 

 

 4. W dniu dzisiejszym podczas mszy świętej o godz. 9.30 odbędzie się 

pożegnanie dotychczasowego proboszcza o. Mariusza Kapczyńskiego, 

natomiast za tydzień 30 sierpnia o godz. 12.30 zostanie uroczyście 



wprowadzony w posługę nowy proboszcz o. Krzysztof Tarnowski. Obrzędu 

tego dokona Dziekan Dekanatu ks. Ireneusz Mrowicki.  

 

5. Tydzień temu przeprowadziliśmy zbiórkę do puszek na pomoc 

poszkodowanym w Libanie, na ten cel zebraliśmy 1610 zł. Za złożone ofiary 

składamy serdeczne Bóg zapłać.  

 

6. Decyzją Ojca Prowincjała od 22 sierpnia do naszego klasztoru i parafii 

został skierowany o. Robert Stachowiak z Niepokalanowa Lasku. Ojca 

Roberta serdecznie witamy w naszej wspólnocie i życzymy, aby pobyt  

w Radziejowskim Sanktuarium przyczynił się do wzrostu Jego wiary  

i pobożności Maryjnej.  

   

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze 

życzenia. Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego 

błogosławieństwa. 


