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1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy parafialne rekolekcje adwentowe. W tym roku 

prowadzi je o. Karol Adamczewski z naszego franciszkańskiego klasztoru w Lublinie. 

Msze Św. z kazaniem będą sprawowane w poniedziałek i wtorek o godz. 10.00,  

o godz. 16.30 dla dzieci i o godz. 18.00. We wtorek nauka rekolekcyjna będzie gło-

szona także podczas rorat o godz. 6.00 rano. Dniem spowiedzi będzie poniedziałek, 

sakrament spowiedzi będzie sprawowany pół godz. przed każdą Mszą Św.  Ofiary 

składane na tacę w poniedziałek i wtorek (również podczas rorat) będą przezna-

czone na potrzeby klasztoru w którym pracuje ojciec rekolekcjonista. Szczegółowy 

program rekolekcji znajduje się na tablicy ogłoszeń w przedsionku kościoła oraz 

na stronie internetowej naszej parafii. 

 

2. W środę obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, 

Patronki i Królowej Zakonu Franciszkańskiego. W tym dniu chrześcijanie na całym 

świecie modlą się w intencji ochrony życia poczętego. Zachęcamy, aby wieczorem w 

duchu solidarności z nienarodzonymi zapalić świece w oknach naszych domów. Przy 

zapalonej świecy rozważmy jedna tajemnicę różańca  - zwiastowanie i o godzinie 

21.00 włączmy się duchowo w Apel Jasnogórski. 

8 grudnia 1947 Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, pielę-

gniarce Pierinie Gilli we Włoszech powiedziała: Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 

8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie 

w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Z tego względu we wtorek w Uroczy-

stość Niepokalanego Poczęcia zapraszamy do kościoła między godziną 12.00 do 13.00 

na wspólną modlitwę, aby wypraszać łaski dla siebie oraz nawrócenie dla grzeszników. 

Natomiast po Mszy św. wieczornej zapraszamy na nabożeństwo do Matki Bożej zwane 

Akatystem w wykonaniu naszego chóru „Largo”. 

 

3. W Adwencie zapraszamy do udziału w Mszach Św. roratnych, które są sprawo-

wane przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w każdy wtorek, czwartek i 

sobotę o godz. 6.00 rano. W tych dniach nie będzie Mszy Św. o godz. 7.00.  



 

4. Decyzją Ojca Prowincjała, o. Robert Stachowiak z naszej wspólnoty klasztornej 

został przeniesiony na okres siedmiu miesięcy do klasztoru w Siedlcach. Zastąpi 

on zmarłego tragicznie o. Maksymiliana Świerżewskiego, natomiast w wakacje po-

wróci do Radziejowa.  

 

5. Tydzień temu przeprowadziliśmy zbiórkę ofiar do puszek na potrzeby sióstr 

klarysek, na ten cel zebraliśmy 1770 zł. Wszystkim ofiarodawcom w imieniu sióstr 

zakonnych serdecznie dziękujemy.  

 

6. W minionym tygodniu na remont elewacji kościoła została złożona ofiara 

bezimienna w wysokości 1000 zł. Ofiarodawcy składamy serdeczne „Bóg 

zapłać”.  

 

7. W przedsionku kościoła można nabyć kalendarze na 2022 rok, opłatki, żłóbki z 

Dzieciątkiem Jezus oraz świece na stół wigilijny. 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 


