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PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
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25 września 2022 r. 

    

1. W czwartek obchodzimy święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. 

Natomiast w sobotę wspominamy św. Teresę od Dzieciątka Jezus.  

 

2. W bieżącym tygodniu przypada Pierwsza Sobota miesiąca października.  Msza Św. 

o Niepokalanym Sercu NMP zostanie odprawiona o godz. 7.00 rano, po Mszy Św. 

wieczornej odbędzie się spotkanie wspólnot Żywego Różańca. Natomiast wieczorem 

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

Obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Również w tym dniu podczas Mszy 

Św. o godz. 18.00 będziemy przeżywali drugi miesiąc Nowenny przed 

Nawiedzeniem Matki Bożej Jasnogórskiej i Jubileuszem 900-lecia istnienia Diecezji 

Włocławskiej.  

 

3. Od 13 lat przeprowadzana jest akcja „Iskra Bożego Miłosierdzia”, która polega 

na tym, że ludzie wierzący gromadzą się na ulicach swoich miast i wspólnie 

odmawiają Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wierzymy mocno, że to wołanie do 

Pana Boga we wszystkich strefach czasowych ma moc zmienić nas i cały świat! 

Wspólnie z parafia Farną chcemy przyłączyć się do tej akcji. Zachęcamy 

mieszkańców Radziejowa, aby spotkać się w środę 28 września o godz. 15.00 na 

Rynku i wspólnie modlić się w intencji mieszkańców naszego miasta.  

 

4. Od soboty, przez cały miesiąc październik, zapraszamy na nabożeństwo 

różańcowe: w dni powszednie po Mszy św. wieczornej ok. godz. 18.30, 

a w niedziele o godz. 17.30. Dzieci natomiast zapraszamy od poniedziałku do 

piątku na godz. 17.00. 

 

5. Pragniemy poinformować, że w miesiącu październiku, kiedy po Mszy św. 

odmawiamy Różaniec, środowe nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

będziemy odmawiali przed Mszą św., czyli o godz. 17.45. 



 

6. Jak ogłaszaliśmy, w dniu dzisiejszym po Mszach Św. będą zbierane ofiary do 

puszek na utrzymanie Jadłodajni im. Bł. Rafała Chylińskiego. Za złożone ofiary 

składamy serdeczne Bóg zapłać.  

 

7. W przyszłą niedzielę 2 października parafia Farna będzie przeżywała uroczystość 

odpustową ku czci Matki Bożej Różańcowej. 

 

8. W dzisiejszą niedzielę o godz. 17.40 odprawimy nabożeństwo do Maryi Królowej 

Pokoju. Nabożeństwa te odbywają się każdego 25 dnia miesiąca, jest to 

zobowiązanie wynikające z ustanowienia w naszej świątyni Duchowej Gwiazdy na 

Płaszczu Maryi Królowej Pokoju.    

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 


