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1. Dzisiaj przypada 39. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego w naszej Ojczyźnie. 

Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarach stanu wojennego i o wszystkich, którzy 

przyczynili się do tego, że żyjemy w wolnej i demokratycznej Polsce.  

 

2. 8 grudnia Papież Franciszek z okazji 150 rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem 

Kościoła powszechnego, ogłosił Rok Świętego Józefa, który potrwa przez 12 miesięcy. 

Penitencjaria Apostolska udziela Odpustu wiernym, którzy odmówią jakąkolwiek modli-

twę prawnie zatwierdzoną lub spełnią innym akt pobożności ku czci św. Józefa, szcze-

gólnie przy okazji świąt jemu dedykowanych, a więc 19 marca i 1 maja, a także w Święto 

św. Rodziny, 19 dnia każdego miesiąca oraz w każdą środę, czyli w dzień szczególnie 

poświęcony św. Józefowi. 

 

3. W środę 16 grudnia rozpoczniemy Nowennę do Dzieciątka Jezus, która będzie 

trwała do Bożego Narodzenia. Modlitwy nowennowe będą odmawiane po Mszach Św. 

Wieczornych.   

 

4. Zachęcamy do udziału w Mszach Św. roratnych, które są sprawowane przed obra-

zem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 6.00 

rano. W tych dniach nie będzie Mszy Św. o godz. 7.00. 

 

5. 17 grudnia w czwartek w naszym klasztorze zostanie zorganizowana Wigilia dla 

biednych i potrzebujących. W tym roku ze względu na pandemię potrawy będą wy-

dawane na wynos. Za pomoc w zorganizowaniu Wigilii dziękujemy Ośrodkowi Po-

mocy Społecznej w Radziejowie oraz Franciszkańskiemu Zakonowi Świeckich.  

 

6. Chorych i osoby w podeszłym wieku nawiedzimy z sakramentami św. w domach w 

piątek 18 grudnia od godz. 9.00. Chętnych prosimy zgłaszać w zakrystii. 

 



7. Informujemy, że ze względu na ograniczenia związane z pandemią, w tym roku od-

prawimy dwie Pasterki: pierwsza o godz. 22.00 a druga o północy. Zachęcamy do sko-

rzystania z tej możliwości, aby każdy kto tylko zechce, mógł na Eucharystii spotkać 

przychodzącego do nas Zbawiciela świata. 

 

8. W minionym tygodniu na remont elewacji kościoła została złożona ofiara 

bezimienna w wysokości 200 zł. Ofiarodawcy składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  

 

9. W przedsionku kościoła można nabyć kalendarze na 2021 rok, opłatki oraz świece na 

stół wigilijny. 

 

10. W ostatnim tygodniu odeszli do Pana śp. Stanisław Sandecki lat 56 oraz Antoni 

Aleksandrowicz lat 64.  

Wieczny odpoczynek… 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 

 


