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PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

28 maja 2022 r. 

 1. W dniu dzisiejszym  obchodzimy  uroczystość  Wniebowstąpienia Pańskiego, 

która kończy 40-dniowy  okres, gdy Pan Jezus po swoim Zmartwychwstaniu 

ukazywał się  swoim uczniom. Najbliższy tydzień będzie poświęcony przygoto-

waniom do  uroczystości Zesłania Ducha Św. poprzez udział w nowennie, którą 

odprawiamy codziennie podczas nabożeństwa majowego i czerwcowego.  

Natomiast w sobotę 4 czerwca w Wigilię Zesłania Ducha Świętego zapraszamy 

na modlitewne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem do godz. 24.00.  

2. We wtorek w liturgii Kościoła obchodzimy Święto Nawiedzenia NMP, również we 

wtorek przypada ósmy dzień nowenny ku czci Św. Antoniego z Padwy. Msza 

Św. z modlitwami nowennowymi o godz. 18.00. Wszystkich czcicieli św. Anto-

niego serdecznie zapraszamy. 

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

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 odbędzie się spotkanie wspólnot Żywego Różańca. Natomiast wieczo-

rem zapraszamy na Apel maryjny, który będziemy przeżywali o godz. 21.00 przed 

Obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

4. W środę rozpoczniemy nabożeństwa czerwcowe. W naszym kościele odprawiane 

będą po Mszy Św. wieczornej ok. godz. 18.30, a w niedzielę o godz. 17.30. Zachęcamy 

wszystkich do wspólnego śpiewu Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

5. Pragniemy poinformować, że w miesiącu czerwcu kiedy po Mszy Św. wieczornej od-

prawiamy nabożeństwo czerwcowe, środowe modlitwy do Matki Bożej Nieustającej Po-

mocy będziemy odprawiali przed Mszą Św., czyli o godz. 17.45. 

6. Pierwszego czerwca w środę przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka, zachęcamy 

do modlitwy w intencji wszystkich dzieci o czyste i dobre serca dla nich oraz o ich du-

chowy i moralny wzrost.  



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. Wójt Gminy Radziejów wraz z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kulturalno-

Bibliotecznego w Skibinie zapraszają na koncert Joanny Aleksandrowicz OD NOCY DO 

NOCY w dniu 29 maja o godz. 20.30. Bezpłatne wejściówki można odebrać w GOKB w 

Skibinie. 

9. Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Radziejowie zaprasza na 

Uroczystą Mszę Św. w intencji ruchu ludowego w naszym kościele, w niedzielę 5 

czerwca o godz. 12.30. Po Mszy Św. odbędzie się przemarsz pod pomnik Tadeusza 

Kościuszki oraz złożenie kwiatów, dalsza część uroczystości odbędzie się w Gminnym 

Ośrodku Kulturalno- Bibliotecznym w Skibinie od godz. 14.00.  

10. W obecnym roku kontynujemy remont zabytkowego ogrodzenia kościelnego, 

wkład własny parafii na ten rok wynosi 34 tys. zł. W związku z tym taca w przyszłą 

niedzielę przeznaczona będzie na spłatę pierwszej raty tej inwestycji. Za złożone ofiary 

serdecznie dziękujemy.  

11. W sobotę 21 maja odbyła się parafialna pielgrzymka na Jasną Górę. Pragniemy 

podziękować pielgrzymom za złożoną ofiarę w wysokości 480 zł.  

12. W ostatnim tygodniu odeszła do Pana śp. Benigna Bałuk lat 70 

Wieczny odpoczynek… 

 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


