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1. Nabożeństwo do św. Józefa - W poniedziałek 19 lipca po Mszy św. wieczornej zosta-

nie odprawione nabożeństwo ku czci św. Józefa, patrona obecnego roku liturgicznego w Ko-

ściele. 
 

2. Nabożeństwo do św. Rity - W czwartek 22 lipca po Mszy św. wieczornej zostanie 

odprawione nabożeństwo do św. Rity i poświęcenie róż. Na to nabożeństwo przynosimy dwie 

róże – po poświeceniu jedną ofiarujemy św. Ricie, drugą zabierzemy do domu. Przynosimy 

także prośby, które będą odczytane podczas nabożeństwa. Kartki z prośbami będzie można 

składać przed Mszą Św. do koszyka umieszczonego przed figurą św. Rity. 
 

3. Z kalendarza liturgicznego – Również w czwartek 22 lipca obchodzimy święto św. 

Marii Magdaleny, której zawdzięczmy odkrycie pustego grobu Zmartwychwstałego Pana. Na-

tomiast 23 lipca obchodzimy święto św. Brygidy Szwedzkiej, zakonnicy i patronki Europy. 
 

4. Pielgrzymka z Bydgoszczy - 22 lipca, około godz. 19.30 zatrzyma się w Radziejo-

wie na nocleg Piesza Pielgrzymka z Bydgoszczy na Jasną Górę. Prosimy naszych parafian o 

pomoc w przygotowaniu posiłków: kolacji i śniadania. Można też przynieść do klasztoru pro-

dukty spożywcze. Ale nade wszystko prosimy wiernych o przyjęcie pielgrzymów na nocleg. 

Pielgrzymi trudy swojej drogi do Matki Bożej ofiarują także za tych, którzy ich serdecznie 

przyjmują. Dlatego prosimy tych, którzy chcą gościć pielgrzymów o przybycie 22 lipca około 

godz. 19.30 do klasztoru w celu zabrania do siebie pątników. 
 

5. Imieniny o. Proboszcza - W przyszłą niedzielę - 25 kwietnia - przypada dzień imie-

nin naszego Proboszcza o. Krzysztofa Tarnowskiego. W tym dniu, podczas  Mszy Świętej o 

godz. 9.30 będziemy się modlić o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, łaskę odwagi 

i siły do podejmowania Bożych zamysłów oraz o opiekę Matki Bożej dla naszego o. Probosz-

cza. 
 

 6. Poświęcenie pojazdów – W przyszłą niedzielę przypada również wspomnienie św. 

Krzysztofa, Patrona kierowców. Z tej racji po każdej Mszy św. odbędzie się obrzęd błogosła-

wieństwa samochodów i innych pojazdów, podczas którego będziemy prosić o bezpieczeństwo 

dla wszystkich ich użytkowników. Obrzędu tego dokonamy przed kościołem i na placu klasz-

tornym. 
 

 

 


