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1. Powoli kończy się Adwent. Dziękujemy wszystkim parafianom, którzy skorzystali z 

czasu łaski i dzięki sakramentowi pojednania przygotowali serce na spotkanie z nadcho-

dzącym Panem. Spowiedź w tym tygodniu w naszym kościele będzie jeszcze sprawo-

wana od poniedziałku do piątku od godz. 17.30 oraz podczas każdej Mszy Św.  

 

2. Zachęcamy do udziału w ostatnich roratach w tym roku, które będą sprawowane 

przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy we wtorek i czwartek i sobotę o godz. 

6.00 rano. Dzieci natomiast zapraszamy w poniedziałek i piątek na godz. 6.30 rano.  

 

3. 21 grudnia w środę w naszym klasztorze zostanie zorganizowana Wigilia dla 

biednych i potrzebujących. Za pomoc w zorganizowaniu Wigilii dziękujemy Ośrod-

kowi Pomocy Społecznej w Radziejowie, Franciszkańskiemu Zakonowi Świeckich 

oraz ofiarodawcom indywidulanym. 

 

4. W sobotę Wigilia Bożego Narodzenia. Zanim zasiądziemy do wieczerzy, zadbajmy 

nie tylko o zachowanie tradycji postnego posiłku, lecz przede wszystkim, przez 

wspólną modlitwę i łamanie się opłatkiem o odpowiednie przeżycie tej wieczerzy. We 

wspólnocie rodziny pomódlmy się także o zakończenie wojny i prośmy, aby Pan Bóg  

zachował nas do wszelkich nieszczęść. W tym roku również odprawimy dwie Pasterki: 

pierwszą o godz. 22.00 a drugą o północy. Poprzedzą je koncerty kolęd o godz. 21.40 

w wykonaniu męskiego chóru Osięciny oraz o godz. 23.40 w wykonaniu chóru Largo.  

 

5. W niedzielę i poniedziałek będziemy świętowali Boże Narodzenie. W drugi dzień 

świąt obchodzimy święto Św. Szczepana pierwszego męczennika. Porządek Mszy Św. 

jak w każdą niedzielę. 

 

6. Zbliża się czas wizyty duszpasterskiej tzw. kolędy. Pragniemy poinformować, że w 

tym roku kolęda w naszej parafii będzie odbywała się w sposób tradycyjny. Ofiary   

zostaną przeznaczone na kontynuację remontu ogrodzenia kościelnego. 



7. Tydzień temu przeprowadziliśmy zbiórkę ofiar do puszek na pomoc Kościołowi na 

Ukrainie, na ten cel zebraliśmy 1680 zł. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg za-

płać.  

8. Zachęcamy wszystkich do odwiedzania i przeżywania Bożego Narodzenia przy żywej 

szopce bożonarodzeniowej. Żywa Szopka będzie otwarta od Wigilii do 30 grudnia 

włącznie. 

 

9. W naszej parafii i klasztorze na czas Świąt Bożego Narodzenia gościmy kleryków z 

Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Brat Andre z Bazylii i brat Dominik  

Hawerczuk spędzą z nami święta oraz pomogą w pracy w klasztorze i w kościele. W 

drugi dzień świąt będą rozprowadzali czasopismo seminaryjne Nasze Życie. Dochód 

przeznaczony jest na utrzymanie naszego Wyższego Seminarium w Łodzi.  

 

10. Burmistrz Miasta Radziejów oraz Szkoła Muzyczna w Radziejowie zapraszają 

na koncert świąteczny, który odbędzie się 21 grudnia o godz. 17.00 w hali 

sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Radziejowie. Wstęp wolny.  

 

11. W minionym tygodniu na prace przy kościele zostały złożone ofiary 

bezimienne w wysokości 300 zł. oraz 2 x 500 zł. Ofiarodawcom składamy 

serdeczne „Bóg zapłać”.  

 

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

na stół wigilijny. 

 

12. W ostatnim tygodniu odeszli do Pana śp. Sławomir Grzesiak lat 58 oraz Lech 

Kazimierz Legumina lat 64. 

Wieczny odpoczynek… 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

 


