
1. Kalendarz liturgiczny – W środę – 25 stycznia, przeżywać będziemy święto
nawrócenia św. Pawła Apostoła. Nawrócenie św. Pawła jest jednym z najważniejszych
wydarzeń w Kościele. Szaweł, gorliwy faryzeusz i prześladowca Kościoła, na wskutek
objawienia się jemu Chrystusa Zmartwychwstałego, stał się nie tylko uczniem Jezusa,
ale całe życie poświęcił głoszeniu Ewangelii, stając się Apostołem Narodów.

2. Taca gospodarcza – W minioną niedzielę była zbierana taca gospodarcza, która
jest przeznaczona na remonty w naszym kościele. Na ten cel zostały zebrane
następujące ofiary: z Tresty – Twardej – 610 zł, z Unewla – 481 zł i ze Smardzewic –
6239 zł. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

3. Ofiary - W ostatnim czasie na renowację ołtarzy, zostały złożone ofiary: z Unewla
100 zł. oraz ze Smardzewic 1000 zł. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

4. Koncert – Przypominamy, że dziś po Mszy św. o godz. 12.00, w naszym
Sanktuarium będziemy gościć zespół "Wołyńskie Słowiki" z Łucka na Ukrainie.
Trzydziestoosobowy chór dziecięco - młodzieżowy, wykona kolędy oraz pieśni
ukraińskie. Jednocześnie zespół Wołyńskie Słowiki chce podziękować Polakom, którzy
od początku wojny pomagają ich rodakom. Po koncercie przed kościołem będzie
możliwość, aby wesprzeć chór dobrowolna ofiarą. Na ten koncert serdecznie
zapraszamy.

5. Puszka - Prawie od początku istnienia Diecezji Radomskiej są w niej obecne media.
Pierwszy numer tygodnika „AVE” – obecnie wchodzący w skład „Gościa Niedzielnego” –
ukazał się 25 grudnia 1992 roku. W tym roku będziemy obchodzić 30. rocznicę
powstania Radia „AVE”, które dziś nadaje jako Radio Plus Radom. Tym samym
wiadomości, informacje i relacje z życia Kościoła Radomskiego, trafiają na różny
sposób do mieszkańców całej Diecezji, a przez internet – na cały świat. Dlatego też
w dniu dzisiejszym z polecenia Kurii Diecezjalnej są zbierane ofiary do puszek na
media diecezjalne. Za duchowe wsparcie tych dzieł i za pomoc materialną, Ksiądz
Biskup składa serdeczne podziękowanie.

Solenizantom i Jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia.
Wszystkim życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże.

6. Zmarli – W minionym tygodniu, odeszła do Pana: śp.+ Maria Andryszkiewicz, lat
81. Wieczny odpoczynek…


