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1. W dniu dzisiejszym przeżywamy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Pięćdziesią-

tego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i 

Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku. W poniedziałek obchodzimy Święto Naj-

świętszej Maryi Panny Matki Kościoła, natomiast w czwartek Święto Jezusa Chry-

stusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 

2. W przyszłą niedzielę w Uroczystość Najświętszej Trójcy kończy się okres Komunii Św. 

wielkanocnej. Dlatego zachęcamy, aby wierni pragnący przystąpić do sakramentu pokuty 

i eucharystii, uczynili to w najbliższym czasie. Przypominamy, że spowiedź w naszym 

kościele odbywa się podczas Mszy Św. o godz. 7.00 rano i od godz. 17.30 wieczorem.  

3. We wtorek obchodzimy ostatni dzień nowenny ku czci Św. Antoniego z Padwy. Msza Św. 

z modlitwami nowennowymi o godz. 18.00. Wszystkich czcicieli św. Antoniego serdecznie 

zapraszamy. 

4. Nabożeństwa czerwcowe w naszym kościele odprawiane są 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 odpra-

wiamy nabożeństwo czerwcowe, środowe modlitwy do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

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

6. W niedzielę 12 czerwca o godz. 12.00 odbędzie się koncert maryjno-patriotyczny w 

wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Kujawia z Klubu 1 Pomorskiej Brygady Logistycz-

nej w Bydgoszczy. Serdecznie zapraszamy. 

7. W sobotę 18 czerwca od godz. 12.00 w ogrodzie klasztornym odbędzie się spotkanie 

integracyjne – grill dla osób z Ukrainy, które uciekły przed koszmarem wojny. Prosimy o 

pomoc w dotarciu z tą informacją do osób z Ukrainy przebywających w Radziejowie i 

okolicy. Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć produktami żywnościowymi tę inicjatywę proszony 

jest o zgłoszenie się do ojca proboszcza. 

8. W ostatnim czasie odeszła do Pana śp. Anna Loksztejn lat 70. Wieczny odpoczynek… 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Wszyst-

kim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


