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1. We wtorek obchodzimy Uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. 

Msze Św. sprawowane będą jak w każdą niedzielę. Nabożeństwo majowe tego dnia 

odprawiamy o godz. 17.30. Również we wtorek obchodzimy kolejny dzień nowenny 

ku czci Św. Antoniego z Padwy. Msza św. z modlitwami nowennowymi o godz. 18.00.  

 

2. W środę wspominamy św. Floriana, męczennika, patrona strażaków. W ich intencji 

będziemy modlili się podczas Mszy Św. o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy. Nato-

miast w piątek obchodzimy Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba. 

s 

 3. W bieżącym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota maja. W 

Pierwszy Czwartek zapraszamy na nabożeństwo powołaniowe o godz. 17.40. W 

Pierwszy Piątek adoracja Eucharystyczna do godz. 21.00. Spowiedź od godz. 17.00. 

Od godz. 9.00 odwiedzimy chorych z Komunią Świętą w domach. W Pierwszą Sobotę 

Msza Św. o Niepokalanym Sercu NMP zostanie odprawiona o godz. 7.00 rano, po Mszy 

Św. wieczornej odmówimy różaniec oraz odbędzie się spotkanie wspólnot Żywego Ró-

żańca. Natomiast wieczorem zapraszamy na Apel maryjny, który będziemy przeży-

wali o godz. 21.00 przed Obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

4. Maj jest miesiącem w sposób szczególny poświęconym Matce Bożej. Jego centralną 

częścią jest Litania Loretańska. Nabożeństwa majowe są naszą Polską tradycją, dlatego 

zachęcamy do gorliwego pielęgnowania tego, co zostało nam przekazane przez poprzed-

nie pokolenia. Uczestnictwo w tym nabożeństwie jest wyrazem naszej czci i miłości do 

Maryi. W naszym kościele Nabożeństwa Majowe odprawiane są po Mszy św. wieczornej 

ok. godz. 18.30, a w niedzielę o godz. 17.30. 

 

5. Pragniemy poinformować, że w miesiącu maju kiedy po Mszy św. wieczornej odpra-

wiamy nabożeństwo majowe, środowe modlitwy do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

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

s 



6. Nasza parafia organizuje autokarową pielgrzymkę na Jasną Górę. Pielgrzymka     

odbędzie się 21 maja – w sobotę. Koszt pielgrzymki wynosi 70 zł. od osoby. Zapisy w 

zakrystii. 

 

7. Nasza parafia po raz ósmy organizuje pieszą pielgrzymkę z Radziejowa do Lichenia. 

Wyjście grupy nastąpi 4 czerwca (tj. w sobotę) o godz. 6.00 rano spod klasztoru. Koszt 

pielgrzymki w jedną stronę wynosi 20 zł. Ci natomiast, którzy chcą wrócić autokarem 

zamówionym przez parafię, płacą 40 zł. Istnieje też możliwość zaopatrzenia się w 

śpiewnik pielgrzymkowy, którego cena wynosi 7 zł. 

Zapisy przyjmuje do końca maja o. Tomasz. Przy zapisie prosimy o podanie imienia i 

nazwiska. Każdy, kto chce wziąć udział w pielgrzymce, ze względów bezpieczeństwa 

musi być zapisany.  

 

8. W niedzielę 8 maja podczas Mszy Św. o godz. 12.30 odbędzie się koncert maryjno-

patriotyczny pt. Witaj Majowa Jutrzenko, w wykonaniu nauczycieli i uczniów Szkoły 

Muzycznej w Radziejowie. Serdecznie zapraszamy. 

 

9. W przyszłą niedzielę z polecenia Kurii Diecezjalnej przeprowadzimy zbiórkę ofiar do 

puszek na ogólnopolskie dzieła charytatywne prowadzone przez Caritas.  

 

10. W ostatnim tygodniu odeszła do Pana śp. Irena Spychalska lat 87 

Wieczny odpoczynek… 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


