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1. W dzisiejszą niedzielę o godz. 9.30 odbędzie się uroczysta Msza Św. dożyn-

kowa, podczas której będziemy dziękowali Bogu za tegoroczne plony ziemi. 

Składamy serdeczne podziękowania rolnikom oraz parafianom za przyniesione 

wieńce oraz chleby do naszej świątyni. W szczególny sposób dziękujemy rolni-

kom oraz mieszkańcom Bieganowa za złożoną ofiarę w wysokości 1430 zł. Zo-

stanie ona przeznaczona na spłatę wymiany nagłośnienia w naszej świątyni.  

 

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

śnia, podczas tych dni będziemy przeżywali rekolekcje przed jubileuszem po-

wstania naszej parafii. Pierwszy czwartek, jest dniem modlitwy o powołania ka-

płańskie i zakonne. W tym dniu Adoracja Najświętszego Sakramentu będzie od 

godz. 07.30 do 21.00., o godz. 15.00 odmówimy wspólnie Koronkę do Miłosier-

dzia Bożego, natomiast o godz. 17.30 odprawimy nabożeństwo w intencji powo-

łań. Msza Święta z kazaniem o godz. 18.00. W pierwszy piątek września zachę-

camy 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 cało-

dzienna adoracja Eucharystyczna do godz. 21.00., o godz. 15.00 odmówimy 

wspólnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego, natomiast o godz. 17.30 odprawimy 

drogę krzyżową. Msza Święta z kazaniem o godz. 18.00. Spowiedź od godz. 

17.00., od godz. 9.00 odwiedzimy chorych z komunią św. W Pierwszą Sobotę 

czcimy Niepokalane Serce Maryi,  o godz. 17.30 odprawimy nabożeństwo euchary-

styczne, po Mszy Św. wieczornej z kazaniem odmówimy różaniec oraz 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. 

 



3. W środę 1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny. Dzieci, młodzież oraz nau-

czycieli zapraszamy na Mszę Św. o godz. 8.00 podczas, której będziemy modlili się o 

Boże błogosławieństwo na cały rok szkolny. W tym dniu przypada także kolejna rocz-

nica wybuchu II Wojny Światowej, pamiętajmy w naszych modlitwach o poległych a 

także módlmy się o pokój na świecie i w naszej Ojczyźnie. Po tej Mszy Św. ok. godz. 

8.45 udamy się pod pomnik Chwały Oręża Polskiego na radziejowskim rynku, aby 

upamiętnić ofiary II Wojny Światowej. 

 

4. Po przerwie wakacyjnej od 1 września w naszym klasztorze wznawia swoją 

działalność jadłodajnia dla potrzebujących im. Bł. Rafała Chylińskiego. Posiłki 

będą wydawane o godz. 13.30 od wtorku do niedzieli. Powracamy także do spotkań 

grup duszpasterskich. Terminy spotkań nie ulegają zmianie. 

 

5. Od przyszłej niedzieli  - 6 września – powracamy do odprawiania Mszy 

Świętych według stałego porządku tzn. o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 

18.00.  

 

6. W niedzielę, 12 września, po Mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się pierwsze 

spotkanie z rodzicami i dziećmi, które w tym roku szkolnym przystąpią do I Ko-

munii Świętej. Jednocześnie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Pierwsza Ko-

munia Święta odbędzie się w ostatnią niedzielę kwietnia. Natomiast po Mszy Św. 

o godz. 12.30 w auli klasztornej odbędzie się spotkanie z kandydatami do sakra-

mentu bierzmowania. 

 

7. Pragniemy poinformować, że intencje na rok 2021 będą przyjmowane od 12 

września. 

 

8. W ostatnim tygodniu na nagłośnienie została złożona ofiara bezimienna  

w wysokości 2000 zł. Ofiarodawcy serdecznie dziękujemy. 

 

9. W dniu dzisiejszym br. Michał, kleryk po Mszach Św. rozprowadza za dobrowolną 

ofiarę seminaryjne czasopismo Nasze Życie. 

 

 



10. W przyszłą niedzielę podczas Mszy Św. o godz. 12.30 będziemy przeżywali Jubi-

leusz 25-lecia powstania naszej parafii. Mszy Św. dziękczynnej będzie przewodniczył 

Ks. Bp. Krzysztof Wętkowski, który poświęci także nową monstrancję i rozpocznie 

codzienne, całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu w naszej parafii. 

Zwracamy się z prośbą do parafian o udział w tej Eucharystii. Na tę uroczystość zo-

stał zamówiony telebim oraz 300 krzeseł, które będą ustawione na placu wokół fi-

gury Matki Bożej. Natomiast po Mszy Św. przed kościołem chcemy poczęstować 

wszystkich uczestników uroczystości  jubileuszowym tortem. Zapraszamy Władze Sa-

morządowe, Straż Pożarną, poczty sztandarowe, szkoły, dzieci w strojach kujawskich 

oraz ministrantów starszych i młodszych. Naszą uroczystość poprzedzą trzydniowe 

rekolekcje, które wygłosi o. Grzegorz Kwiecień z franciszkańskiego klasztoru w 

Stoczku. Szczegółowy program znajduje się na ulotkach wyłożonych pod chórem. 

Zachęcamy wszystkich do udziału w tych rekolekcjach oraz do spowiedzi przed jubi-

leuszem parafii, który będzie także odpustem Podwyższenia Krzyża Świętego. Ze 

względu na pandemię wielu z nas nie uczestniczyło w ostatnich rekolekcjach adwen-

towych i wielkopostnych, dla tych osób jest to dobra okazja do zadośćuczynienia ob-

owiązkowi udziału w corocznych rekolekcjach. Jubileusz ten nie jest tylko dziękczy-

nieniem kapłanów, którzy pracują w tej parafii, czy poprzedników, ale jest świętem 

nas wszystkich – parafian, sympatyków i dobrodziejów tej świątyni, dlatego też jesz-

cze raz gorąco prosimy o udział w tej Mszy Św. Już dzisiaj składamy serdeczne po-

dziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tych uroczystości.     

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 


