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1. 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. 

2. 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.  

3. 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. 

4. Tydzień temu taca była przeznaczona na zapłatę za renowację tabernakulum z oł-

tarza głównego. Na ten cel zebraliśmy 8080 zł. oraz w ciągu tego tygodnia wpłynęło 

950 zł. z ofiar indywidulanych. Za te ofiary serdecznie dziękujemy. Do spłaty pozo-

stało jeszcze ok. 5000 zł. Dziękujemy również Państwu Jarosławowi i Bogumile  

Witkowskim z Biskupic za ofiarowanie drewna do ogrzewania naszego kościoła. 

5. W ubiegłą niedzielę ok. godz. 9.40 zapaliła się podłoga na strychu klasztornym. 

Prawdopodobną przyczyną było zapalenie się sadzy w kominie od ogrzewania na-

szego kościoła. Dzięki zainstalowanemu systemowi alarmowemu oraz szybkiej reak-

cji Straży Pożarnej straty są niewielkie. Pragniemy podziękować za pomoc strażakom 

z Radziejowa oraz z Dobrego. Wszystkim dziękujemy za troskę o nasz klasztor i 

wsparcie w tym czasie. 

6. Z polecenia Przewodniczącego KEP w dniu dzisiejszym przeprowadzimy zbiórkę 

ofiar do puszek na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. Składamy serdeczne po-

dziękowanie wszystkim, którzy w ostatnim tygodniu, również na ten cel, ofiarowali 

żywność i rzeczy pierwszej potrzeby. Zostały one już dostarczone dla najbardziej po-

trzebujących. 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


