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1. Jutro przypada 40. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego w naszej Ojczyźnie. 

Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarach stanu wojennego i o wszystkich, którzy 

przyczynili się do tego, że żyjemy w wolnej i demokratycznej Polsce.  

 

2. W czwartek 16 grudnia rozpoczniemy Nowennę do Dzieciątka Jezus, która będzie 

trwała do Bożego Narodzenia. Modlitwy nowennowe będą odmawiane po Mszach Św. 

Wieczornych.   

 

3. Zachęcamy do udziału w Mszach Św. roratnych, które są sprawowane przed obra-

zem 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. 17 grudnia w piątek w naszym klasztorze zostanie zorganizowana Wigilia dla 

biednych i potrzebujących. W tym roku ze względu na pandemię potrawy będą wy-

dawane na wynos. Za pomoc w zorganizowaniu Wigilii dziękujemy Ośrodkowi Po-

mocy Społecznej w Radziejowie, Franciszkańskiemu Zakonowi Świeckich oraz ofia-

rodawcom indywidulanym. 

 

5. Informujemy, że w tym roku odprawimy dwie Pasterki: pierwsza o godz. 22.00 a 

druga o północy. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości, aby każdy kto tylko ze-

chce, mógł na Eucharystii spotkać przychodzącego do nas Zbawiciela świata. 

 

6. W ostatnim tygodniu Ks. Bp Krzysztof Wętkowski wydał decyzję odnośnie tegorocz-

nej wizyty duszpasterskiej tzn. może ona odbywać się w trzech formach: 

1. Kolęda wyłącznie na zaproszenie indywidualne  

2. Msze Św. kolędowe 

3. Msze Św. kolędowe oraz kolęda na zaproszenie 



W naszej parafii odbędzie się trzecia forma kolędy. Zostaną wyznaczone Msze Św. ko-

lędowe wzorem ubiegłego roku oraz do chętnych rodzin udamy się z wizytą w domach. 

Odwiedziny będą odbywały się wyłącznie w dniu wyznaczonej mszy kolędowej z danej 

ulicy lub miejscowości. Zaproszenia przyjmujemy w zakrystii do Świąt. Jednocześnie 

informujemy, że wizyta w domach będzie krótka z zachowaniem zasad sanitarnych 

tzn. dezynfekcji rąk przed wejściem oraz zasłonięciem ust i nosa zarówno przez ka-

płana jak i odwiedzaną rodzinę. Ofiary z tegorocznej kolędy zostaną przeznaczone na 

kontynuację remontu ogrodzenia kościelnego. 

 

7. W dniu dzisiejszym z polecenia Kurii Diecezjalnej przeprowadzamy zbiórkę ofiar do 

puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg 

zapłać.  

 

8. W ostatnim czasie zgłosiła się do nas rodzina z naszego regionu z prośba o pomoc. 

Ich półroczne dziecko Maja Skrzyniecka choruje na rdzeniowy zanik mięśni SMA. Jedy-

nym sposobem na uratowanie dziecka jest kosztowna terapia genowa w Stanach Zjed-

noczonych. Zwracamy się z prośbą do parafian o wsparcie finansowe tej rodziny. 

Ofiary będzie można złożyć do puszek w niedzielę za tydzień lub bezpośrednio wpłacić 

na konto Fundacji SIEPOMAGA. Zbiórka trwa do 22 grudnia.  

 

9. W przedsionku kościoła można nabyć kalendarze na 2022 rok, opłatki, żłóbki z Dzie-

ciątkiem Jezus oraz świece na stół wigilijny. 

 

10. W ostatnim tygodniu odeszła do Pana śp. Daniela Bukowiecka lat 85 

Wieczny odpoczynek… 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 

 


