
Sprzątanie naszej świątyni w miesiącu kwietniu 
 

 Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii przygotowują 
(sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc zapraszam w sobotę na godz. 1900 miesz-
kańców naszej parafii z następujących ulic: 

-- ulice Bursztynowa, Północna i Mazowiecka do końca na 1 maja,  
- ulicy Osiedlowej na 8 maja, 
- rodzice dzieci przystępujące do I Komunii św. na 15 maja,  
- rodzice dzieci przystępujące do Komunii Generalnej na 22 maja,  
- ulicy Wspólnej na 30 maja,  
- ulicy Krótkiej na 5 czerwca .  
 Chciałbym podziękować wszystkim parafianom, którzy włączyli się w akcję sprzątania Naszej 
Świątyni. Jest to nasza wspólna troska, nie tylko proboszcza. Kościół, w którym panuje porządek i 
jest czysto, jest dobrą „wizytówką” parafii.  Za te sobotnie chwile poświęcone pracy na rzecz ko-
ścioła mówię wszystkim - BÓG ZAPŁAĆ. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 8 maja w naszej świątyni odbędzie się I Mazowiecki Festiwal Pieśni Patriotycznej Chórów 
Szkolnych „Masovia Cantat”. W godz. 1000—1400 wystąpi 5 chórów, które będą walczyły, a raczej 
swoim śpiewem będą chciały zdobyć statuetkę nagrodę główną Czesława Hińca, a za elementy 
religijne chór otrzymana nagrodę parafii figurę św. Faustyny. Patronat objął p. Adam Struzik - Mar-
szałek Województwa. Dużego wsparcia udzielił p. Tadeusz Pokorski - Wójt Gminy Radzanowo. W 
przerwie ok.. 1300 wystąpi p. Katarzyna Laskowska. Serdecznie zapraszam Naszych Parafian i Go-
ści do świątyni na chwilę refleksji i dobrej muzyki.  

 Miesiąc maj to czas poświęcony, w naszej polskiej tradycji, Maryj. Postarajmy się znaleźć 
czas na modlitwę do Boga za przyczyną Najświętszej Matki Bożej. Są w naszej parafii figurki po-
święcone NMP. Zechciejmy poświęcić wieczorem czas na krótki spotkanie przy takiej Figurce. 
Wspólna modlitwa, to nie tylko czas ofiarowany Bogu, ale także wspólne sąsiedzkie spotkanie. Nie 
jest to z pewnością stracony czas... 

 Miesiąc maj to także miesiąc komunii św., szczególnie uroczyste są te Pierwsze. Rodzice 
dzieci Komunijnych cieszą się, że uczniowie II klas mogą już w pełni uczestniczyć w mszy św. 
zwrócimy jednak uwagę, aby ta także rodzinna uroczystość miała wymiar ŚWIĘTA RODZINNY. WAZNE 
są rozmowy, spotkania, ale najważniejszy jest czas poświęcony dzieciom. Istotą I Komunii św. jest 
udział naszej córki, naszego syna, naszej wnuczki, naszego wnuczka itdO. w uroczystej mszy św. 
Zostawmy inne dodatki, akcesoria takiej uroczystości na inne spotkanie rodzinne. Myślę tu o alko-
holu, wielkich i kosztownych prezentach. Niech w centrum będzie  udział naszego dzieci we mszy 
św.  

 Mam nadzieję, że od czerwca rozpocznie działalność Szkółka Piłkarska działająca przy Sto-
warzyszeniu „Nadzieja dla Wszystkich”, a także przy wsparciu Szkoły Podstawowej im. Czesława 
Hińca. Inwestycja przy Orlik 2012 zmierza do końca. Planujemy kilka grup; uczniowie szkoły pod-
stawowej /od 3 klasy/, gimnazjum i szkoły średniej. Dla dziewcząt również są przewidziane zajęcia. 
Ze środków finansowych pozyskanych z Gminy Radzanowo udało się zatrudnić trenera. Mamy na-
dzieję, że potrzebny sprzęt też uda się zdobyć /piłki, szarfy, kołki itp../. Fundacja Orlen Dar Serca i 
okręgowy oddział PZPN wsparły naszą inicjatywę. Ustaliliśmy z trenerem, że po 3 miesiącach /we 
wrześniu/ przeanalizujemy działalność Szkółki i będziemy szukać wsparcia na kontynuację lub za-
kończymy naszą działalność. Prosiłbym także, aby rodzice włączyli się w działalność Szkółki. To 
dla naszych dzieci organizujemy zajęcia poza lekcyjne. W miesiącu mają będziemy organizować 
zapisy wraz z zaświadczeniem rodziców, że wyrażają zgodę na udział swoich dzieci w zajęciach 
na terenie Orlik 2012. Formularze są przygotowane w zakrystii i można je odebrać po mszy św.  

 Kandydaci do bierzmowania w mają nie mają spotkania, ale za to w czerwcu spotkamy się 
dwukrotnie. Raz na próbę śpiewu, a drugi raz omówimy pytania i podsumowujemy roczne przygoto-
wanie. Terminy spotkań podam w czerwcu.  
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