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1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy parafialne rekolekcje wielkopostne. Msze św. z 

kazaniem będą sprawowane w poniedziałek 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 południu od godz. 15.00 do 18.00. Prosimy o skorzy-

stanie ze spowiedzi w tym czasie poza Mszą Św., aby uniknąć gromadzenia się dużej 

ilości wiernych w jednym momencie w kościele. Rekolekcje prowadzi o. Stanisław  

Deleżuch z naszego franciszkańskiego klasztoru w Wyszogrodzie. Ofiary na potrzeby 

wspólnoty klasztoru w którym pracuje o. rekolekcjonista będą zbierane na tacę w po-

niedziałek i wtorek.  

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 przyszłym tygodniu Niedzielą Palmową, rozpoczniemy Wielki Tydzień. Poświęcenie 

palm odbędzie się podczas każdej Mszy Św., natomiast uroczystego poświęcenia palm z 

procesją dokonamy na placu kościelnym przed Mszą św. o godz. 9.30.  

5. W dniu dzisiejszym po Mszy Św. wieczornej odbędzie się spotkanie 

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.  

6. Dobiega końca konkurs na najładniejszą i najwyższa palmę wielkanocną. Prace 

można przynosić do najbliższego piątku. Natomiast w Niedziele Palmową podczas Mszy 

Św. o godz. 11.00 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród. 



 

7. Składamy serdeczne podziękowanie za ofiarowane środki higieniczne oraz wodę mi-

neralną dla pacjentów i personelu medycznego szpitala w Radziejowie. Jesteśmy zbu-

dowani tak dużym odzewem ze strony parafian i mieszkańców Radziejowa na nasz 

apel. Dary można jeszcze składać do wtorku włącznie.  

8. W czwartek 25 marca obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Marii 

Panny. Podczas Mszy Św. wieczornej będzie możliwość rozpoczęcia Duchowej Adopcji 

Dziecka Poczętego. Jest to modlitewne zobowiązanie, podjęte przez konkretną osobę 

w intencji jednego dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Przez dziewięć mie-

sięcy, osoba podejmująca Duchową Adopcję ogarnia modlitwą dziecko i jego rodzi-

ców, prosząc Boga o szczęśliwe jego narodzenie. Na modlitwę Duchowej Adopcji 

składa się jeden dziesiątek Różańca Świętego, codzienna modlitwa oraz dodatkowa 

dowolna ofiara czy wyrzeczenie. Po tej Mszy św. w kościele odbędzie się spotkanie 

Wspólnoty Żywego Różańca i wymiana tajemnic różańcowych.  

9. W Niedzielę Palmową z polecenia Kurii Diecezjalnej zostanie przeprowadzona 

zbiórka ofiar do puszek na pomoc Afryce.   

 

 

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

kim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


