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  1. Iskra Bożego Miłosierdzia – Od 13 lat przeprowadzana jest akcja „Iskra Bo-

żego Miłosierdzia”, która polega na tym, że ludzie wierzący gromadzą się na ulicach 

swoich miast i wspólnie odmawiają Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wierzymy moc-

no, 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 we wtorek 28 września o godz. 15.00 na 

Rynku i wspólnie modlić się w intencji mieszkańców naszego miasta.  
 

2. Z kalendarza liturgicznego – W środę obchodzimy uroczystość świętych Ar-

chaniołów Michała, Gabriela i Rafała. W piątek wspominamy św. Teresę od Dzieciątka 

Jezus, a w sobotę Świętych Aniołów Stróżów. 
 

3. Nabożeństwo różańcowe – W piątek – 1 października – rozpocznie się mie-

siąc modlitwy różańcowej. Przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki, biorąc do rąk 

różaniec, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcamy do 

wspólnotowej modlitwy różańcowej w dni powszednie po Mszy św. wieczornej, czyli 

ok. godz. 18.30, a w niedziele o godz. 17.30. Dzieci zapraszamy na nabożeństwo ró-

żańcowe od poniedziałku do piątku na godz. 17.00. Pragniemy też poinformować, że 

w październiku środowe nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy będziemy 

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

4. Triduum do św. Franciszka – W piątek – 1 października - rozpoczynamy 

Triduum przed uroczystością św. Ojca Franciszka z Asyżu. Bardzo serdecznie zapra-

szamy na Msze św. z kazaniem o godz. 18.00 w piątek i sobotę, podczas których w spo-

sób szczególny przygotujemy się do tej franciszkańskiej uroczystości. W niedzielę po 

Mszy św. wieczornej będziemy przeżywać nabożeństwo zwane „Transitus”, czyli pa-

miątkę śmierci św. Franciszka.   
 

5. Dni odnowy wewnętrznej – W bieżącym tygodniu przypadają dni euchary-

styczne: Pierwszy Piątek i Sobota miesiąca. W Pierwszy Piątek adorację eucharystyczną 

będziemy przeżywać przez cały dzień do godz. 21.00. W piątek od godz. 9.00 odwie-

dzimy chorych z Komunią św. W Pierwszą Sobotę miesiąca zapraszamy na spotkanie 

do auli klasztornej wspólnotę Żywego Różańca.  

g  



6. Apel Jasnogórski – W Pierwszą Sobotę października zapraszamy na Apel ma-

ryjny, który będziemy przeżywać o godz. 21.00 przed obrazem Matki Bożej Nieustają-

cej Pomocy. 
 

7. Odpust w parafii farnej – W przyszłą niedzielę 3 października parafia Farna 

będzie przeżywała uroczystość odpustową ku czci Matki Bożej Różańcowej. 
 

8. Puszka na jadłodajnię – Od 1 września, po przerwie wakacyjnej, w naszym 

klasztorze wznowiła swoją działalność jadłodajnia dla potrzebujących im. bł. Rafała 

Chylińskiego. Jak ogłaszaliśmy w ubiegłą niedzielę, dzisiaj po Mszach św. zbierane bę-

dą ofiary do puszek na utrzymanie tego dzieła. 
 

9. Zmarli – w ostatnim tygodniu odeszli do Pana śp. Marek Osowski, lat 60 i Ja-

rosław Kozłowski, lat 47. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Wszystkim 

życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 


