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1. W dniu dzisiejszym przeżywamy Uroczystość Trójcy Świętej, oddajemy cześć 

Bogu jedynemu w Trzech Osobach. Dzisiejsza niedziela kończy okres spowiedzi i ko-

munii św. wielkanocnej.  

 

2. Również dzisiaj o godz. 12.00 w naszym kościele odbędzie się koncert maryjno-

patriotyczny w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Kujawia z Klubu 1 Pomorskiej 

Brygady Logistycznej w Bydgoszczy. Serdecznie zapraszamy. 

 

3. W poniedziałek w liturgii Kościoła obchodzimy święto św. Antoniego z Padwy, który 

w naszej świątyni czczony jest w szczególny sposób w każdy wtorek. Z racji święta 

naszego patrona podczas Mszy Św. o godz. 18.00 zostanie wygłoszone 

okolicznościowe kazanie oraz poświęcimy chleby, które po Mszy Św. zostaną rozdane 

wszystkim wiernym. W tym dniu bezpośrednio po Mszy Św. odbędzie się również 

procesja fatimska, podczas której będziemy odmawiali różaniec w intencji 

wynagradzającej za grzechy którymi jest obrażany Pan Bóg oraz o łaskę nawrócenia 

dla grzeszników. 

 

4. W najbliższy czwartek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa. Msze święte w naszym kościele będą sprawowane o godz. 8.00, 9.30, 

11.00 i 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 12.30. Po Mszy św. o godz.  11.00 

rozpocznie się procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Procesja przejdzie 

ulicami naszego miasta, następnie zakończy się kazaniem i błogosławieństwem. 

Prosimy o obecność ministrantów, asystę parafialną, dzieci pierwszokomunijne, dzieci 

sypiące kwiatki i wszystkich wiernych. Pod chórem zostały wyłożone bezpłatne 

śpiewniki na procesję Bożego Ciała.  

 

 



5. W oktawie Bożego Ciała przez osiem dni oddajemy cześć Jezusowi 

Eucharystycznemu przez udział w procesji eucharystycznej podczas nabożeństwa 

wieczornego.  

 

6. W sobotę 18 czerwca od godz. 12.00 w ogrodzie klasztornym odbędzie się spo-

tkanie integracyjne – grill dla osób z Ukrainy, które uciekły przed koszmarem 

wojny. Prosimy o pomoc w dotarciu z tą informacją do osób z Ukrainy przebywają-

cych w Radziejowie i okolicy. Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć produktami żywnościo-

wymi tę inicjatywę proszony jest o zgłoszenie się do ojca proboszcza. 

 

7. W przyszłą niedzielę 19 czerwca podczas Mszy św. o godz. 12.30 młodzież na-

szej Parafii przyjmie sakrament bierzmowania. Prosimy o modlitwę w intencji naszej 

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

przygotowanie kandydatów odbędzie się we wtorek, piątek i sobotę o godz. 19.00. 

 

8. Również w niedzielę 19 czerwca ok. godz. 16.30 dotrze do nas na nocleg piesza 

pielgrzymka z Lubina do Gietrzwałdu. Składamy podziękowanie wspólnocie modli-

tewnej Wieczernik za pomoc w opiece nad pielgrzymami.  

 

9. Jak ogłaszaliśmy taca z ubiegłej niedzieli była przeznaczona na spłatę inwesty-

cji związanej z remontem ogrodzenia kościelnego. Na ten cel zebraliśmy 9810 zł. 

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.  

 

10. W sobotę 04 czerwca odbyła się z naszej parafii piesza pielgrzymka do Lichenia. 

Pragniemy podziękować pielgrzymom za złożoną ofiarę w wysokości 1390 zł.  

 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


