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1. Modlitwa – Zwracamy się z prośbą do wszystkich Parafian i Sympatyków naszego 

kościoła, aby w obliczu zagrożenia epidemią, nieustnie w modlitwie prywatnej prosili 

Boga o oddalenie wirusa. Jednocześnie informujemy, że w naszym kościele 

Transmisja on-line jest przez stroną: www.franciszkanie-radziejow.pl i Face-

book: Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy gdzie transmitowane są 

wszystkie modlitwy i Msze św. zachęcamy, aby w miarę możliwości włączać się we 

wspólną modlitwę. Z naszego kościoła również będą transmitowane wszystkie mo-

dlitwy oraz nabożeństwa Triduum Paschalnego.  

 

2. Triduum Paschalne - W Wielkim Tygodniu przeżywamy najważniejsze wydarze-

nia z życia Pana Jezusa - Jego śmierć i Zmartwychwstanie. W tym roku z racji epi-

demii koronawirusa nasze uczestnictwo w Triduum Paschalnym będzie możliwe tylko 

w telewizji lub drogą internatową z naszego kościoła. Przypominamy, że podczas 

całego Triduum i również podczas adoracji w Ciemnicy i Grobie Pana Jezusa jedno-

cześnie w świątyni może przebywać do pięciu osób. W Wielki Czwartek, Piątek  

i Sobotę nie będzie Mszy św. rannych o godz. 7.00. 

 

W Wielki Czwartek nie będzie całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu, 

chociaż kościół będzie otwarty na prywatną modlitwę. O godz. 18.00 Liturgia Wie-

czerzy Pańskiej bez obecności wiernych. Możliwość adoracji Pana Jezusa w ciemnicy 

będzie od godz. 19.30 do 22.00. Decyzją Stolicy Apostolskiej w Wielki Czwartek nie 

będzie możliwości przyjęcia Komunii św. poza liturgią. 

 

Wielki Piątek Droga Krzyżowa rozpocznie się o godz. 10.00 i odbędzie się bez 

obecności wiernych. Kościół pozostanie otwarty od godziny 10.30 do 17.30. Liturgia 

Męki Pańskiej o godz. 18.00. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły, jakościowy  

i ilościowy, tzn. jeden posiłek do syta i dwa lekkie. Decyzją Stolicy Apostolskiej  

w Wielki Piątek nie będzie możliwości przyjęcia Komunii św. poza liturgią.  

 

http://www.franciszkanie-radziejow.pl/


 

Wielka Sobota – w tym dniu kościół pozostanie otwarty od godziny 7.00 do 19.30. 

Wigilia Paschalna rozpocznie się o godz. 20.00; w tym roku odbędzie się bez obec-

ności wiernych. Msza św. sprawowana będzie w intencji ofiarodawców na kwiaty do 

Bożego Grobu. Decyzją Stolicy Apostolskiej w Wielką Sobotę nie będzie możliwości 

przyjęcia Komunii św. poza liturgią.  

 

3. Poświęcenie pokarmów – decyzją księdza Biskupa Wiesława Meringa w tym 

roku nie będzie ani w kościele, ani poza kościołem poświęcenia pokarmów na stół 

wielkanocny. Tegoroczne błogosławieństwo pokarmów ma mieć charakter liturgii do-

mowej. Przed niedzielnym śniadaniem błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka 

lub inna dorosła wierząca osoba, korzystając z modlitwy, które są do pobrania na 

naszej stronie lub na stoliku pod chórem. Serdecznie prosimy Parafian, aby przygo-

towali koszyczek i nie zaniedbali tego pięknego polskiego zwyczaju.  

 

4. Spowiedź - W obecnym tygodniu będziemy spowiadać od poniedziałku do środy 

od godz. 7.00 – 18.00. W Wielki Czwartek i Wielki Piątek spowiedź od godz. 11.00 

do 17.00. W Wielką Sobotę od 9.00 do 15.00. Numer telefonu, aby umówić się na 

spowiedź znajduje się na drzwiach kościoła oraz na naszej stronie internetowej. 

Podczas nabożeństw Triduum Paschalnego nie będzie spowiedzi. 

 

5. Nowenna do Miłosierdzia Bożego - Od Wielkiego Piątku do pierwszej niedzieli 

po Wielkanocy będziemy w naszej parafii odprawiać Nowennę do Miłosierdzia Bożego 

przed obrazem Jezusa Miłosiernego. Zapraszamy wszystkich serdecznie na to nabo-

żeństwo, które będzie odprawiane po Mszach św. i przed nabożeństwami wieczor-

nymi w Wielkim Tygodniu. 

 

6. Podziękowanie -  składamy serdecznie podziękowania wszystkim dobrodzie-

jom-ofiarodawcom, którzy w tym trudnym czasie epidemii koronawirusa przekazują 

ofiary na potrzeby parafii i klasztoru. Ofiary te pomagają nam utrzymać kościół ale 

równocześnie klasztor. Za wszelkie dobro składamy serdeczne Bóg zapłać. 

 

7. Zmarli – w ostatnim tygodniu odeszła do Pana śp. Gabriela Szczurowska-Kwiat-

kowska lat 76. Wieczny odpoczynek… 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Wszystkim 

życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże.  


