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1. Informujemy, że od 27 marca z postanowienia rządu i Episkopatu Polski obowią-

zują nas obostrzenia związane z epidemią. Jednorazowo w świątyni oraz we Mszy 

Św. w naszym kościele mogą uczestniczyć 22 osoby. W związku z tym, że nie udało 

nam się znaleźć rozwiązania w jaki sposób wyegzekwować ten przepis w trakcie 

Triduum Paschalnego, podjęliśmy decyzję, że Liturgia Wielkiego Czwartku, Piątku  

i Wigilii Paschalnej zostanie odprawiona bez udziału wiernych. W nabożeństwach 

weźmie udział wyłącznie asysta liturgiczna. Jest to decyzja trudna dla nas wszyst-

kich, dlatego prosimy o zrozumienie. W trakcie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 

pierwszeństwo do udziału we Mszy Św. mają osoby, które zamówiły na ten dzień 

intencję mszalną. Informujemy, że w naszej parafii wszystkie nabożeństwa i Msze 

Św. są transmitowane droga internetową. Transmisja on-line przez stroną: 

www.franciszkanie-radziejow.pl i Facebook: Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy. 

 

2. W Niedzielę oraz Poniedziałek Wielkanocny odprawimy dodatkową Mszę Św.  

o godz. 16.00. Osoby uczestniczące w Eucharystii poprzez transmisje internetowe  

i telewizyjne zachęcamy do przystępowania w trakcie Świąt do Komunii Św. po 

Mszach Św. w kościele. 

 

3. W Wielkim Tygodniu przeżywamy najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa 

- Jego śmierć i Zmartwychwstanie.  

W Wielki Czwartek nie będzie całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu, 

chociaż kościół będzie otwarty na prywatną modlitwę od godz. 7.00 do 17.00. 

O godz. 18.00 Liturgia Wieczerzy Pańskiej bez obecności wiernych. Możliwość ado-

racji Pana Jezusa w ciemnicy będzie od godz. 19.30 do 22.00, przy zachowaniu limitu 

wiernych do 22 osób. 

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

obecności wiernych. Kościół pozostanie otwarty od godziny 10.30 do 17.00. Liturgia 

Męki Pańskiej o godz. 18.00. Możliwość adoracji Pana Jezusa w ciemnicy będzie od 

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


godz. 19.30 do 22.00. W tym dniu obowiązuje nas post ścisły, jakościowy i ilościowy, 

tzn. jeden posiłek do syta i dwa lekkie.  

Wielka Sobota – w tym dniu kościół pozostanie otwarty od godziny 7.00 do 19.00. 

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 Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę nie będzie możliwo-

ści przyjęcia Komunii Św. poza liturgią. W tych dniach nie będzie także Mszy Św.  

o godz. 7.00 rano.  

  

4. Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny odbędzie się w Wielką Sobotę na 

dziedzińcu klasztornym od godz. 9.00 do 13.00.  

 

5. W obecnym tygodniu będziemy spowiadali od poniedziałku do środy o godz. 7.00 

oraz od godz. 17.00 do 18.00 i w Wielką Sobotę od godz. 9.00 do 15.00.  

 

6. W tym tygodniu przypadają dni odnowy wewnętrznej: pierwszy czwartek, piątek 

i sobota kwietnia, ze względu na Wielki Tydzień nie będzie odwiedzin chorych w 

domach z Komunia Św. oraz apelu przed Obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

7. Od Wielkiego Piątku do pierwszej niedzieli po Wielkanocy będziemy w naszej pa-

rafii odprawiali Nowennę do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy wszystkich serdecznie 

na to nabożeństwo, które będzie odprawiane po Mszach Św. wieczornych. 

 

8. Składamy serdecznie podziękowania wszystkim dobrodziejom-ofiarodawcom, 

którzy w tym trudnym czasie epidemii koronawirusa przekazują ofiary na potrzeby 

parafii i klasztoru. Ofiary te pomagają nam utrzymać kościół i klasztor. Za wszelkie 

dobro składamy serdeczne Bóg zapłać. 

 

9. Ze względu na wprowadzone limity wiernych w kościele, ogłaszana tydzień temu 

zbiórka ofiar na Afrykę zostanie przeprowadzona w późniejszym czasie. 

 

 10. W ostatnim tygodniu odszedł do Pana śp. Stanisław Daniel lat 85.  

Wieczny odpoczynek… 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


