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1. Dzisiejsza niedziela tzw. „Biała” jest dniem szczególnej czci Miłosierdzia Bożego.  

Zachęcamy wszystkich do modlitwy w dniu dzisiejszym Koronką do Bożego Miłosier-

dzia. Niech nasza modlitwa będzie podziękowaniem Jezusowi za Jego wielki dar Miło-

sierdzia. W poniedziałek obchodzimy Święto św. Marka, ewangelisty, we wtorek Uro-

czystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, w piątek 

Święto św. Katarzyny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy.     

2. W dniu dzisiejszym w naszej parafii dwadzieścioro pięcioro dzieci po raz pierwszy 

przyjęło I Komunię Świętą. Od poniedziałku do piątku dzieci będą uczestniczyły we Mszy 

św. o godz. 18.00. Będzie to dla nich tzw. Biały Tydzień. 

3. W poniedziałek 25 kwietnia o godz. 17.40 odprawimy nabożeństwo do Maryi Królowej 

Pokoju. Nabożeństwa te odbywają się każdego 25 dnia miesiąca. 

4. We wtorek obchodzimy kolejny dzień nowenny ku czci Św. Antoniego z Padwy. Msza 

św. z modlitwami nowennowymi o godz. 18.00. Wszystkich czcicieli św. Antoniego ser-

decznie zapraszamy. 

5. W przyszłą niedzielę 1 maja podczas Mszy Św. o godz. 11.00 będziemy obchodzili 

rocznicę Pierwszej Komunii Św. Liturgiczne przygotowanie dzieci odbędzie się najbliż-

szy czwartek i piątek o godz. 16.00. 

6. Przyszła pierwsza niedziela miesiąca wprowadzi nas w miesiąc poświęcony Matce 

Bożej. Nabożeństwa majowe będziemy odprawiali: w niedzielę o godz.17.30, w dni po-

wszednie po Mszy św. wieczornej ok. godz. 18.30. 

7. W dniu wczorajszym w naszym klasztorze odbyło się „Śniadanie Wielkanocne” dla 

osób z Ukrainy, które uciekły przed koszmarem wojny. W śniadaniu uczestniczyło 

przeszło 100 osób. Pragniemy serdecznie podziękować za pomoc w zorganizowaniu 

tego przedsięwzięcia p. Urszuli Rosół, Kolom Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Ra-

dziejów, restauracjom oraz osobom prywatnym za ofiarowane artykuły spożywcze i 

gotowe dania.  

8. W ostatnim tygodniu odeszła do Pana śp. Jadwiga Kałuża lat 69 Wieczny odpocz… 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


