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1. We wtorek obchodzimy uroczystość świętych Archaniołów Michała, Gabriela 

i Rafała. W czwartek wspominamy św. Teresę od Dzieciątka Jezus. Natomiast 

w przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość św. Ojca Franciszka z Asyżu, diakona, 

założyciela trzech zakonów. 

 

2. W czwartek, piątek i sobotę, obecnością na Mszy św. o godz.18.00 

przygotujemy się do uroczystości Świętego Naszego Ojca Franciszka z Asyżu. 

W sobotę po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo zwane Transitus 

czyli pamiątkę śmierci Św. Franciszka. W związku z tym nabożeństwo różańcowe 

w tym dniu odprawimy o godz. 17.30. 

 

3. W przyszłą niedzielę 4 października parafia Farna będzie przeżywała uroczystość 

odpustową ku czci Matki Bożej Różańcowej. 

 

4. W bieżącym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota 

października. Pierwszy czwartek jest dniem modlitwy o powołania kapłańskie 

i zakonne. W tym dniu adoracja Najświętszego Sakramentu będzie od godz. 15.00 

do Mszy św. W pierwszy piątek września zachęcamy do kultu Najświętszego 

Serca Pana Jezusa przez: sakramentalną spowiedź oraz uczestnictwo we Mszy św. 

wraz z przyjęciem Komunii Świętej wynagradzającej Sercu Jezusowemu za grzechy 

swoje i całego świata. W tym dniu odbędzie się całodzienna adoracja 

Eucharystyczna do godz. 21.00. Spowiedź od godz. 17.00. Od godz. 9.00 

odwiedzimy chorych z Komunią Świętą. W Pierwszą Sobotę czcimy Najświętszą 

Maryję Pannę. Msza św. o Niepokalanym Sercu NMP zostanie odprawiona o godz 7.00 

rano, o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie wspólnot Żywego Różańca. Natomiast 

wieczorem zapraszamy na Apel maryjny, który będziemy przeżywali o godz. 21.00 

przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 



5. Od 13 lat przeprowadzana jest akcja „Iskra Bożego Miłosierdzia”, która polega 

na tym, że ludzie wierzący gromadzą się na ulicach swoich miast i wspólnie 

odmawiają Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wierzymy mocno, że to wołanie do 

Pana Boga we wszystkich strefach czasowych ma moc zmienić nas i cały świat! 

Wspólnie z parafia Farną chcemy przyłączyć się do tej akcji. Zachęcamy 

mieszkańców Radziejowa, aby spotkać się w poniedziałek 28 września 

o godz. 15.00 na Rynku i wspólnie modlić się w intencji mieszkańców naszego 

miasta. 

 

6. Od czwartku, przez cały miesiąc październik, zapraszamy na nabożeństwo 

różańcowe: w dni powszednie po Mszy św. wieczornej ok. godz. 18.30, 

a w niedziele o godz. 17.30. Dzieci natomiast zapraszamy od poniedziałku do 

piątku na godz. 17.00. 

 

7. Pragniemy poinformować, że w miesiącu październiku, kiedy po Mszy św. 

odmawiamy Różaniec, środowe nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

będziemy odmawiali przed Mszą św., czyli o godz. 17.45. 

 

8. Jak ogłaszaliśmy taca z ubiegłej niedzieli była przeznaczona na spłatę inwestycji 

związanej z remontem elewacji ściany kościoła. Na ten cel zebraliśmy 7310 zł. 

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.  

 

9. Zmarli – w ostatnim tygodniu odeszły do Pana śp. Janina Fer lat 77, oraz Regina 

Borczyńska lat 91. 

Wieczny odpoczynek… 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 


