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1. W piątą niedzielę Wielkiego Postu 03 kwietnia rozpoczniemy parafialne reko-

lekcje wielkopostne. W tym roku poprowadzi je o. Michał Nowak z naszego  

franciszkańskiego klasztoru w Gdyni. Msze Św. z kazaniem będą sprawowane w 

poniedziałek i wtorek o godz. 10.00, 16.30 dla dzieci i o godz. 18.00. We wtorek 

podczas Mszy Św. o godz. 10.00 udzielimy sakramentu namaszczenia chorych. 

Dniem spowiedzi będzie wtorek, sakrament spowiedzi będzie sprawowany pół godz. 

przed każdą Mszą Św.  Prosimy o skorzystanie ze spowiedzi w tym czasie poza Eucha-

rystią. Szczegółowy program rekolekcji znajduje się na tablicy ogłoszeń w przedsionku 

kościoła oraz na stronie internetowej naszej parafii. 

 

2. W bieżącym tygodniu przypadają pierwszy piątek i sobota kwietnia. 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, 

natomiast wieczorem zapraszamy na Apel maryjny, który będziemy przeżywali 

o godz. 21.00 przed Obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

 

3. 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 odprawiamy w niedziele o godz. 17.15. Za udział w tych na-

bożeństwach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

 

4. 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. 

 

 



 

5. 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. 

 

6. Jak ogłaszaliśmy w dniu dzisiejszym po Mszach Świętych przeprowadzamy zbiórkę 

ofiar do puszek na utrzymanie naszej Jadłodajni im. bł. Rafała Chylińskiego. Będzie to 

nasza jałmużna wielkopostna. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać. 

 

7. W dniu dzisiejszym po Mszy Św. o godz. 18.00 odbędzie się koncert w hołdzie wal-

czącym w Ukrainie pt. Wolność kocham i rozumiem, w wykonaniu młodzieży z Zespołu 

Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Serdecznie zapraszamy. 

 

8. W przyszłą niedzielę po Mszy Św. wieczornej odbędzie się spotkanie Rady Parafialnej.  

 

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

kim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


