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1. Przeżywamy dziś Niedzielę Dobrego Pasterza, która rozpoczyna kwartalne dni mo-

dlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Potrzebujemy wciąż nowych ludzi, 

którzy tak jak Chrystus podejmą w Kościele służbę głoszenia słowa i sprawowania sa-

kramentów.  

 

2. W poniedziałek obchodzimy Uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika, 

głównego patrona Polski. We wtorek kolejny dzień nowenny ku czci Św. Antoniego z 

Padwy. Msza św. z modlitwami nowennowymi o godz. 18.00. Natomiast w sobotę prze-

żywamy Święto św. Macieja Apostoła. 

 

3. W piątek po Mszy Św. wieczornej rozpoczniemy Nabożeństwa Fatimskie, które 

nawiązują do objawień Matki Bożej w Fatimie. Nabożeństwa mają charakter 

wynagradzający i są odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do 

czynienia pokuty za grzeszników. W tym dniu nabożeństwo majowe odprawimy przed 

Mszą Św. o godz. 17.30.  

 

4. W naszym kościele nabożeństwa majowe odprawiane są po Mszy Świętej 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. 

 

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 dniu dzisiejszym 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. Parafia św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Kujawskim w dniach od 22 do 31 sierpnia 

br. organizuje autokarową pielgrzymkę do Hiszpanii i Portugalii. Szczegóły można 

znaleźć na stronie internetowej www.parafia-piotrkow.pl.  

 

10. W ostatnim tygodniu odszedł do Pana śp. Roman Skorupa lat 74 

Wieczny odpoczynek… 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 


