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1. W dniu dzisiejszym 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. 

2. W poniedziałek obchodzimy Święto poświęcenia Bazyliki Św. Ojca Franciszka z 

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

modlitwami nowennowymi o godz. 18.00. Wszystkich czcicieli św. Antoniego serdecz-

nie zapraszamy. Również we wtorek w liturgii Kościoła wspominamy NMP Wspomoży-

cielkę Wiernych. 

3. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają Dni Krzyżowe. Podczas nabożeństwa ma-

jowego będziemy modlili się o dobre urodzaje oraz w intencji krajów głodujących. Na 

te nabożeństwa w szczególny sposób zapraszamy rolników z naszej parafii.  

4. W sobotę, 14 maja w Łodzi Łagiewnikach, odbyły się święcenia kapłańskie Ojca dia-

kona Pawła Ratyńskiego, który odbywał w naszej wspólnocie praktyki. Ojciec Paweł od-

prawi Mszę Świętą prymicyjną w naszym kościele w środę 25 maja o godz. 18.00. Ser-

decznie zapraszamy. 

5. W czwartek przypada Dzień Matki. Dzień wdzięczności naszym mamom, które tyle 

siły i trudu wniosły i wnoszą w nasze życie. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. 

6. Od piątku w całym kościele rozpoczynamy 9-dniową nowennę przed Zesłaniem Ducha 

Świętego. Celem nowenny jest przygotowanie się na przyjęcie darów Ducha Świętego 

w uroczystość Zielonych Świąt. 

7. 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.  

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


