
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
13 Niedziela Zwykła 

27 czerwca 2021 r. 

    

1. We wtorek obchodzimy uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msza Św. z 

kazaniem zostanie odprawiona o godz. 18.00. Ofiary składane na tacę w tym dniu prze-

znaczone będą na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Natomiast w sobotę przeżywamy 

święto świętego Tomasza Apostoła.  

 

5. Rozpoczęły się wakacje i urlopy. Wszystkim życzymy dobrego odpoczynku. Jedno-

cześnie przypominamy o chrześcijańskim obowiązku codziennej modlitwy i udziału w 

niedzielnej Mszy Św.  

 

7. Na czas wakacji tj. lipiec i sierpień zostaje zamknięta Jadłodajni dla potrzebujących 

im. bł. Rafała Chylińskiego. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób udzielili nam po-

mocy w imieniu swoim i korzystających z jadłodajni składamy serdeczne podziękowa-

nie. Również w okresie wakacyjnym nie będzie spotkań wszystkich grup parafialnych.  

 

4. W dniu dzisiejszym po Mszy Św. o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie Rady Para-

fialnej.  

 

2. W bieżącym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota lipca.  

W Pierwszy Czwartek Adoracja Eucharystyczna od godz. 7.30 do 18.00. W tym 

dniu zapraszamy na nabożeństwo powołaniowe przed Msza Św. o godz.17.40.  

W Pierwszy Piątek całodzienna adoracja Eucharystyczna do godz. 21.00. Spowiedź 

od godz. 17.30. W Pierwszą Sobotę zapraszamy na Apel maryjny, który będziemy 

przeżywali o godz. 21.00 przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

 

7. Składamy serdeczne podziękowanie rodzicom dzieci pierwszokomunijnych z drugiej 

grupy za złożony dar ołtarza w postaci ofiary pieniężnej na monstrancję w wysokości 

1700 zł. .  

 

 



7. Rozpoczęliśmy drugi etap remontu ogrodzenia kościelnego, na ten cel otrzymali-

śmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy w wysokości 100 tys. zł. oraz 

z Urzędu Miasta w Radziejowie w wysokości 30 tys. zł. Wkład własny parafii wyniesie 

13 tys. zł. oraz 5 tys. zł., które pozostaje do spłaty za rok 2020. Za to wsparcie i 

troskę o nasz kościół składamy serdeczne Bóg zapłać.  

  

8. W ostatnim tygodniu na remont ogrodzenia kościelnego zostały złożone trzy 

ofiary bezimienne w wysokości 2000 zł., 200 zł. i  100 zł. Ofiarodawcom serdecznie 

dziękujemy.  

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 

 


