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    1. W dniu dzisiejszym w naszej parafii przed Wielkim Postem, rozpoczynamy Czter-

dziestogodzinne Nabożeństwo. Msze św. z kazaniem będą sprawowane w poniedzia-

łek i wtorek o godz. 18.00. Przez wszystkie trzy dni będą odprawiane nabożeństwa 

eucharystyczne o godz. 17.30, zachęcamy także do prywatnej adoracji Najświęt-

szego Sakramentu.  

2. 2 marca w Środę Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Msze św. z 

kazaniem i posypaniem głów popiołem będą sprawowane o godz. 7.00, 10.00 i 

18.00. W tym dniu zachowujemy post ścisły jakościowy i ilościowy, tzn. jeden posi-

łek do syta i dwa lekkie. Jednocześnie przypominamy, że post ilościowy obowiązuje 

wiernych w wieku od 18 do 60 lat, natomiast jakościowy obowiązuje wszystkich, 

którzy ukończyli 14 rok życia. Papież Franciszek ogłosił Środę Popielcową dniem 

modlitwy i postu w intencji pokoju na Ukrainie. W związku z tym w naszej parafii 

odbędzie się całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpocznie się ona w 

środę o godz. 19.00 a zakończymy ją w czwartek przed Mszą Św. o godz. 7.00 

rano.  

3. W bieżącym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota marca. 

W Pierwszy Czwartek zapraszamy na nabożeństwo powołaniowe o godz. 17.40. 

W Pierwszy Piątek adoracja Eucharystyczna do godz. 21.00. Spowiedź od godz. 

17.00. Od godz. 9.00 odwiedzimy chorych z Komunią Świętą w domach. W 

Pierwszą Sobotę Msza Św. o Niepokalanym Sercu NMP zostanie odprawiona 

o godz. 7.00 rano, wymiana tajemnic różańcowych odbędzie się w kościele po Mszy 

Św. wieczornej i różańcu. Natomiast wieczorem zapraszamy na Apel maryjny, 

który będziemy przeżywali o godz. 21.00 przed Obrazem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. 

4. W okresie Wielkiego Postu zachęcamy wiernych do uczestnictwa w nabożeń-

stwach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach w czasie, których roz-

ważamy Mękę Pańską. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 16.30 dla dzieci, a dla do-

rosłych o godz. 17.30. Gorzkie Żale odprawiamy w niedziele o godz. 17.15. 



5. Ofiary na kwiaty do Grobu Bożego będzie można składać na tacę podczas 

Drogi Krzyżowej w piątki lub do puszki przy krzyżu adoracyjnym. W intencji 

ofiarodawców będzie odprawiona Msza Święta Rezurekcyjna. 

6. Witamy w naszej wspólnocie parafialnej i klasztornej o. diakona Pawła Ratyń-

skiego, który będzie odbywał u nas praktyki diakońskie. Ojcu Pawłowi życzymy 

dobrego pobytu w Radziejowie oraz owocnego przygotowania się do święceń ka-

płańskich. 

7. Zgodnie z wytycznymi Episkopatu Polski, jednym z wymagań do zawarcia 

sakramentu małżeństwa jest uczestnictwo w katechezie przedmałżeńskiej. W 

naszej parafii takie katechezy będą się odbywały w każdą sobotę i niedzielę 

Wielkiego Postu. Pierwsze spotkanie odbędzie się w sobotę 5 marca o 

godz.19.00. 

8. Jak ogłaszaliśmy w ostatnim czasie zostało oddane do renowacji tabernakulum z 

ołtarza głównego. Powróciło ono już do naszego kościoła i zostanie poświęcone w 

Środę Popielcową podczas Mszy Św. o godz. 18.00. 

9. Nasza parafia tradycyjnie organizuje konkurs dla dzieci i dorosłych na najład-

niejszą i najwyższą palmę wielkanocną. Wystawa palm oraz rozwiązanie konkursu 

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

10. Z polecenia Przewodniczącego KEP przeprowadzimy zbiórkę ofiar do puszek w 

Środę Popielcową oraz w niedzielę za tydzień na pomoc uchodźcom wojennym z 

Ukrainy. Można także przynosić przed ołtarz Matki Bożej, przez najbliższy tydzień, 

nowe koce, śpiwory, karimaty, ręczniki, materiały opatrunkowe, wodę, żywność dłu-

goterminową, mleko modyfikowane, środki higieniczne, środki czystości, pampersy.  

11. Z racji przypadającej 12 marca 2022 roku 400. rocznicy święceń kapłańskich 

św. Andrzeja Boboli, patrona Polski, zapraszamy do wspólnej modlitwy Nowenną za 

kapłanów i o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne za przyczyną świętego An-

drzeja Boboli. Nowenna będzie odprawiana w dniach od 3 do 11 marca 2022 roku 

po Mszy Św. wieczornej.  

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


