
1. We wtorek przeżywamy Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterań-

skiej, która jest Matką wszystkich kościołów świata, w czwartek 11 listo-

pada przypada Narodowe Święto Niepodległości. Msza Św. z kazaniem w in-

tencji Ojczyzny zostanie odprawiona o godz. 18.00.  

2. Z okazji Święta Niepodległości w naszym kościele odbędą dwa koncerty. Pierwszy 

pt. Tęskno mi Panie, w środę 10 listopada podczas oraz po Mszy Św. o godz. 18.00 w 

wykonaniu Szkoły Muzycznej z Radziejowa, drugi natomiast w czwartek 11 listopada 

w wykonaniu Chóru Largo, również rozpocznie się Mszą Św. o godz. 18.00. Wszystkich 

serdecznie zapraszamy. W środę wyjątkowo ze względu na koncert nie będzie nabo-

żeństwa wypominkowego oraz nowenny do MBNP. 

3. Zgodnie z decyzją Stolicy Apostolskiej przez cały miesiąc listopad codziennie 

można uzyskać odpust zupełny dla tych, którzy w czyśćcu oczekują pełni zbawienia. 

Odpust zyskuje ten, kto nawiedzi cmentarz oraz wypełni zwykłe warunki tzn. 

przystąpi do Komunii Św. w dniu nawiedzenia cmentarza i odmówi Ojcze nasz i 

Wierzę w Boga oraz jakąkolwiek modlitwę w intencjach wyznaczonych na dany 

dzień przez Ojca Świętego.  

4. Nabożeństwo wypominkowe połączone z koronką do Bożego Miłosierdzia, w 

naszym kościele jest odprawiane przez cały miesiąc listopad w dni powszednie o 

godz. 17.40. W zakrystii przyjmujemy jeszcze wypominki: całoroczne, które 

czytamy przed Mszą św. o godz. 9.30, 12.30 i 18.00. 

5. W tym tygodniu Br. Sylwester rozpocznie dostarczanie opłatków na stół wigilijny 

dla wiernych z naszej parafii. Informujemy wszystkich parafian, że osobą upoważ-

nioną do roznoszenia poświęconych opłatków w naszej parafii jest wyłącznie  

Br. Sylwester. 

6. W ostatnim czasie na nagłośnienie została złożona ofiara bezimienna  

w wysokości 100 zł. Ofiarodawcy serdecznie dziękujemy.  

7. W minionym tygodniu odeszła do Pana śp. Jadwiga Krygier lat 71  Wieczny….. 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 
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