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1. W Wielkim Tygodniu przeżywamy najważniejsze wydarzenia z życia Pana  

Jezusa - Jego śmierć i Zmartwychwstanie. Zachęcamy do udziału w liturgii Tri-

duum Paschalnego. Wielki Czwartek – Msza Św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 

18.00. Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00. W tym dniu obowią-

zuje nas post ścisły, jakościowy i ilościowy, tzn. jeden posiłek do syta i dwa lekkie. 

Natomiast o godz. 15.00 odprawimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.  

Wielka Sobota – Wigilia Paschalna o godz. 19.00. Msza Św. sprawowana będzie 

w intencji ofiarodawców na kwiaty do Bożego Grobu. W Wielką Sobotę na 

nabożeństwo przynosimy ze sobą świece. Po uroczystej Mszy Św. odbędzie się 

procesja rezurekcyjna wokoło rynku. Zapraszamy wszystkich wiernych, Ochotniczą 

Straż Pożarną, asystę, dzieci pierwszokomunijne, ministrantów oraz dzieci sypiące 

kwiatki. W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę nie będzie Mszy Św. porannych o godz. 

7.00. 

 

2. Droga Krzyżowa w tym tygodniu w Wielki Piątek o godz. 10.00 dla dorosłych, 

dzieci i młodzieży. Gorzkie Żale – z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 17.15. 

 

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

dziedzińcu klasztornym od godz. 9.00 do 13.00.  

 

4. 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.  

Natomiast podczas nabożeństw Triduum Paschalnego nie będzie spowiedzi. 

 

5. Zachęcamy wszystkich do adoracji Pana Jezusa w „Ciemnicy” i w „Grobie 

Pańskim”. Adoracja w Wielki Czwartek i Piątek po liturgii wieczornej: o godz. 

20.00 – Schola, o godz. 21.00 FZŚ i wspólnoty różańcowe.  



6. W naszej parafii i klasztorze na czas Świąt Wielkanocnych gościmy br. Pawła 

Brota kleryka drugiego roku z naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Ło-

dzi. Brat Paweł spędzi z nami Święta Wielkanocne oraz pomoże pracy w klasztorze 

i w kościele. 

 

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

parafii odprawiali Nowennę do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy wszystkich ser-

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

 

8. W przedsionku kościoła można nabyć baranki wielkanocne z białej czekolady w 

cenie 10 zł. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na wsparcie dzieł prowadzo-

nych przez Caritas Diecezji Włocławskiej. 

9. Dla wielu osób z Ukrainy najbliższe Święta Wielkanocne będą pierwszymi ob-

chodzonymi z daleka od domu, a często również bez najbliższych członków ro-

dziny, którzy zostali, aby bronić kraju. Wiemy, że dla naszych sąsiadów zza 

wschodniej granicy, będzie to bardzo trudny czas, dlatego wspólnie z Kołami Go-

spodyń Wiejskich zapraszamy 23 kwietnia osoby z Ukrainy, które uciekły przed 

koszmarem wojny, na „Śniadania Wielkanocne” do naszego klasztoru. Osoby, 

które chciałaby wesprzeć produktami żywnościowymi tę inicjatywę proszone są o 

zgłaszanie się do ojca proboszcza. Prosimy o pomoc w dotarciu z tą informacją do 

osób z Ukrainy przebywających w Radziejowie i okolicy. 

 10. W ostatnim tygodniu odeszła do Pana śp. Karolina Kosmala lat 88.  

Wieczny odpoczynek… 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


