
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
12 Niedziela Zwykła 

19 czerwiec 2022 r. 

  

1. W dniu dzisiejszym podczas Mszy św. o godz. 12.30 młodzież naszej Parafii 

przyjmie sakrament bierzmowania. Prosimy o modlitwę w intencji naszej mło-

dzieży, aby obficie rozlały się w ich sercach dary Ducha Świętego.  

2. W piątek obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu 

za odmówienie aktu wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, można uzy-

skać odpust zupełny. Informujemy, że z racji uroczystości nie obowiązuje nas post 

piątkowy. Natomiast w sobotę obchodzimy liturgiczne wspomnienie Niepokalanego 

serca Najświętszej Maryi Panny.  

3. W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 

Kościół wspomina św. Jana Chrzciciela, największego z proroków, który udzielił 

chrztu Jezusowi Chrystusowi i wskazał Go jako zapowiadanego Zbawiciela świata. 

Uroczysta Msza Św. za wstawiennictwem patrona naszego miasta, w intencji miesz-

kańców Radziejowa, z udziałem władz samorządowych, zostanie odprawiona o godz. 

9.30.  

4. W oktawie Bożego Ciała przez osiem dni oddajemy cześć Jezusowi Eucharystycz-

nemu przez udział w procesji podczas nabożeństwa czerwcowego: w dni powszednie 

o godz. 18.30, w niedzielę o godz. 17.30. W czwartek na zakończenie oktawy Bożego 

Ciała dokonamy poświęcenia wianków i ziół. 

5. W piątek o godz. 8.00 na zakończenie roku szkolnego, odbędzie się Msza Św. dla 

dzieci i młodzieży. Będziemy wspólnie dziękowali dobremu Bogu za miniony rok 

szkolny i prosili o opiekę na czas wakacji. 

6. W sobotę w ogrodzie klasztornym odbyło się spotkanie integracyjne – grill dla osób 

z Ukrainy, które uciekły przed koszmarem wojny. Pragniemy podziękować wszyst-

kim, którzy pomogli w zorganizowaniu tego spotkania. Pani Marszałek Anecie Jędrze-

jewskiej, Hotelowi Daglezja ze Złejwsi Wielkiej oraz osobom indywidualnym.  

7. W dniu dzisiejszym po Mszy Św. o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie FZŚ. 

8. Od przyszłej niedzieli przez cały okres wakacyjny nie będzie Mszy Św. o godz. 11.00. 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


