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1. W poniedziałek obchodzimy Święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika pa-

trona Polski, którego obraz znajduje się w naszym kościele w prezbiterium.  

2. W przyszłą niedzielę 22 maja w naszej parafii będziemy obchodzili Niedzielę Mi-

syjną. W tym dniu będziemy modlili się za wszystkich misjonarzy. Kazania będzie 

głosił o. Mirosław Buczko z Niepokalanowa. Natomiast po Mszy Św. przed kościołem 

będą zbierane ofiary do puszek na nasze misje franciszkańskie. Za złożone ofiary 

już dzisiaj składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

3. Również w niedzielę 22 maja w dniu liturgicznego wspomnienia św. Rity po Mszy 

Św. wieczornej zostanie odprawione nabożeństwo do św. Rity połączone z różańcem i 

poświęceniem róż. Na to nabożeństwo przynosimy róże – po poświeceniu jedną 

ofiarujemy św. Ricie, pozostałe zabierzemy do domu oraz możemy je ofiarować 

osobom, które nie mogą uczestniczyć w tym nabożeństwie.  Przynosimy także prośby, 

które będą odczytane podczas różańca. Kartki z prośbami będzie można składać przed 

Mszą Św. do koszyka umieszczonego przed figurą św. Rity. 

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

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

5. Nasza parafia organizuje autokarową pielgrzymkę na Jasną Górę. Wyjazd nastąpi 

21 maja – w sobotę o godz. 6.00 rano spod klasztoru. Pozostało 5 wolnych miejsc. 

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

w dniu 4 czerwca. Zapisy w zakrystii przyjmuje do końca maja o. Tomasz.  

7. 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.  

8. Tydzień temu przeprowadziliśmy zbiórkę ofiar do puszek na ogólnopolskie dzieła 

charytatywne prowadzone przez Caritas, na ten cel zebraliśmy 1040 zł. Za złożone 

ofiary serdecznie dziękujemy. 

9. W dniu dzisiejszym po Mszy Św. wieczornej odbędzie się spotkanie FZŚ,  na które 

serdeczne zapraszamy. 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


