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1. W środę 10 marca rozpoczynamy dziewięciodniową nowennę do św. Józefa, patrona 

obecnego roku liturgicznego w Kościele.   

2. W czasie trwania epidemii zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią 

nawiedzali kościoły na prywatną modlitwę. Informujemy, że w naszym kościele odbywa 

się całodzienna Adoracje Najświętszego Sakramentu od godz. 7.30 do 18.00.  

3. W okresie Wielkiego Postu zachęcamy wiernych do uczestnictwa w nabożeństwach 

wielkopostnych, Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach w czasie, których rozważamy 

Mękę Pańską. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 16.30 dla dzieci, a dla dorosłych o 

godz. 17.30. Gorzkie Żale natomiast odprawiamy w niedziele o godz. 17.15. Za udział 

w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

4. Ofiary na kwiaty do Grobu Bożego można składać podczas Drogi Krzyżowej w 

piątki lub do puszki przy krzyżu adoracyjnym. W intencji ofiarodawców będzie od-

prawiona Msza Św. rezurekcyjna. 

5. Witamy w naszej wspólnocie parafialnej i klasztornej o. diakona Tomasza Górkę, 

który będzie odbywał u nas praktyki diakońskie. Ojcu Tomaszowi życzymy dobrego 

pobytu w Radziejowie oraz owocnego przygotowania się do święceń kapłańskich. 

6. Pragniemy poinformować, że zostały już rozpoczęte prace związanie z wykonaniem 

jubileuszowej monstrancji, przewidywany czas realizacji wyniesie ok. 4 miesięcy.   

Pozostały 2 wolne tulejki. Osoby, które zamówiły tulejkę prosimy o dostarczenie jej do 

zakrystii z załączoną intencją do 14 marca.  

7. W najbliższą sobotę 13 marca o godz. 11.00 w kościele odbędzie się spotkanie dla 

dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. – grupa z poprzedniego roku.  

8. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy remont ogrodzenia kościelnego, wkład własny parafii 

wyniósł 22 tys. zł. W związku z tym taca w dniu dzisiejszym przeznaczona jest na spłatę 

pierwszej raty tej inwestycji. Za złożone ofiary serdecznie dziękujemy.  

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Wszyst-

kim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


