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1. W piątą niedzielę Wielkiego Postu 21 marca rozpoczniemy parafialne rekolekcje wiel-

kopostne. W tym roku poprowadzi je o. Stanisław Deleżuch z naszego franciszkań-

skiego klasztoru w Wyszogrodzie. Msze św. z kazaniem będą sprawowane w poniedzia-

łek i wtorek o godz. 10, 16.30 i 18.00. Dniem spowiedzi będzie wtorek, sakrament 

spowiedzi będzie sprawowany przez sześć godzin od godz. 9.00 do 12.00 oraz po połu-

dniu od godz. 15.00 do 18.00. Prosimy o skorzystanie ze spowiedzi w tym czasie poza 

Mszą Św., aby uniknąć gromadzenia się dużej ilości wiernych w jednym momencie w 

kościele.   

2. 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. 

3. 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. 

4. W najbliższą sobotę 20 marca o godz. 11.00 w kościele odbędzie się spotkanie dla 

dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. 

5. W przyszłą niedzielę po Mszy Św. wieczornej odbędzie się spotkanie 

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.  

6. W ubiegłym tygodniu taca była przeznaczona na spłatę pierwszej raty za remont 

ogrodzenia kościelnego, na ten cel zebraliśmy 7060 zł. Za złożone ofiary serdecznie 

dziękujemy.  

7. Nasza parafia tradycyjnie organizuje konkurs dla dzieci i dorosłych na najładniejszą 

i najwyższą palmę wielkanocną. Wystawa palm oraz rozwiązanie konkursu odbędzie 

się w Niedzielę Palmową po Mszy św. o godz. 11.00. 

 



 

8. W trudnych czasach epidemii, każdego dnia lekarze, ratownicy medyczni, pielę-

gniarki oraz inni pracownicy szpitali stawiają czoła walce z koronawirusem. Często na-

rażają oni swoje zdrowie, aby ratować innych. Również oni potrzebują  naszej pomocy.  

Zwracamy się z prośbą do parafian oraz ludzi dobrej woli o wsparcie pacjentów i perso-

nelu medycznego szpitala w Radziejowie. Organizujemy zbiórkę środków higieny osobi-

stej – chusteczki nawilżone, pampersy dla dorosłych,  ręczniki papierowe oraz wody 

mineralnej niegazowanej . Dary można składać do 22 marca br. przed Ołtarzem Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy. Będzie to nasza jałmużna wielkopostna.   

9. W piątek 19 marca będziemy obchodzili Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP.   

Do tej uroczystości przygotowujemy się poprzez dziewięciodniową nowennę odpra-

wianą od 10 marca codziennie po Mszy Św. wieczornej o godz.18.00. W związku z tą 

uroczystością a także w roku poświęconym św. Józefowi poddaliśmy renowacji obraz 

św. Józefa z 1939 roku. Dawniej znajdował się w ołtarzu św. Maksymiliana. Obecnie 

przechowywany jest w klasztorze. Koszt renowacji obrazu wyniósł 3,5 tys. zł. Zostanie 

on poświęcony podczas Mszy św. 19 marca o godz.18.00 i pozostanie w kościele do ad-

wentu. Również w tym dniu dokonamy zawierzenia prowincji zakonnej, klasztoru oraz 

parafii św. Józefowi. Serdecznie zapraszamy do wspólnego przeżywania tej uroczysto-

ści. W tym dniu ze względu na uroczystość nie obowiązuje nas post.   

 

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

kim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


