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1. Rozpoczęliśmy liturgiczny okres Adwentu, który jest oczekiwaniem na przyjście 

Pana. Wykorzystajmy dobrze ten czas dla odnowienia i umocnienia więzi z Panem 

Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest 

najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. 

Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu i 

ludziom. 

 

2. We wtorek Mszą Św. roratną o godz. 6.00 rano rozpoczynamy nowennę przed 

Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze Św. z kazaniem i modlitwami 

nowennowymi przez następne 8 dni będą odprawiane we wtorki, czwartki i soboty 

o godz. 6.00 rano oraz w poniedziałki, środy i piątki o godz. 18.00. Zachęcamy 

wszystkich do odprawienia 9-dniowej nowenny, a w sposób szczególny Rycerstwo 

Niepokalanej. 

 

3. We wtorek obchodzimy Święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego,  

W środę Święto św. Andrzeja Apostoła, natomiast w piątek wspominamy bł. Rafała 

Chylińskiego patrona naszej jadłodajni.  

 

4. W Adwencie zapraszamy do udziału w Mszach Św. roratnych, które będą  

sprawowane przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w każdy wtorek, 

czwartek i sobotę o godz. 6.00 rano. Dzieci natomiast zapraszamy w poniedziałki 

i piątki na roraty o godz. 6.30 rano.  Po tej Mszy św. czyli ok. godz. 7.10 w auli 

klasztornej będzie przygotowane śniadanie dla dzieci z przedszkola i szkoły pod-

stawowej uczestniczących w roratach. W tych dniach nie będzie Mszy Św. o godz. 

7.00.  

 

5. W drugą niedzielę Adwentu 5 grudnia rozpoczniemy parafialne rekolekcje adwen-

towe. W tym roku poprowadzi je o. Piotr Stępniak z naszego franciszkańskiego 



klasztoru w Stoczku. Msze Św. z kazaniem będą sprawowane w poniedziałek i wto-

rek o godz. 10.00, o godz. 16.30 dla dzieci i o godz. 18.00. We wtorek nauka reko-

lekcyjna będzie głoszona także podczas rorat o godz. 6.00 rano. Dniem spowiedzi 

będzie poniedziałek, sakrament spowiedzi będzie sprawowany pół godz. przed 

każdą Mszą Św.  Prosimy o skorzystanie ze spowiedzi w tym czasie poza Mszą Św.  

 

6. W bieżącym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota grudnia. 

W  Pierwszy Czwartek zapraszamy na nabożeństwo powołaniowe przed Msza 

Św. o godz.17.40. W Pierwszy Piątek adoracja Eucharystyczna do godz. 21.00. 

Spowiedź od godz. 17.00. W Pierwszą Sobotę wymiana tajemnic różańcowych 

odbędzie się po Mszy Św. wieczornej i różańcu. Natomiast wieczorem zapraszamy 

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

Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

7. W zakrystii przyjmujemy jeszcze wypominki: całoroczne, które czytamy 

przed Mszą św. o godz. 9.30, 12.30 i 18.00. 

 

8. Br. Sylwester dostarcza opłatki na stół wigilijny dla wiernych z naszej parafii. 

Pragniemy podziękować wszystkim parafianom za składane przy tej okazji ofiary.  

 

9. Pragniemy poinformować ze w ostatnim czasie nasza parafia otrzymała dotację 

z Lokalnej Grupy Działania w Radziejowie w wysokości 45 tys. zł. Dotacja ta 

przeznaczona jest na opracowanie badań archeologicznych oraz zabezpieczenie 

odkrytych przedmiotów w podziemiach naszego kościoła. Wkład własny do tej 

dotacji wyniesie 5 tys. zł. Składamy serdeczne podziękowania na ręce Prezesa 

Zarządu LGD p. dra Marka Szuszmana za to wsparcie oraz troskę o naszą 

świątynię.  

 

10. W przedsionku kościoła można nabyć kalendarze na 2023 rok, opłatki oraz świece 

na stół wigilijny. 

 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 


