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1. W najbliższą środę rozpoczyna się Wielki Post. W okresie Wielkiego Postu ma dokonywać 

się przede wszystkim nasze przechodzenie od nieposłuszeństwa Bogu do pełnego 

posłuszeństwa Jego przykazaniom, aby życie własne układać nie według własnych 

pomysłów, ale według Bożej woli.  

2. Środa Popielcowa jest dniem, w którym obowiązuje post ścisły tzn. wstrzemięźliwość od 

pokarmów mięsnych, a osoby w wieku od 18 do 60 roku życia w tym dniu ograniczają się do 

spożycia trzech posiłków, w tym jeden do syta. Tego dnia msze św. w naszym kościele będą 

odprawiane o godz. 700, 900  i 1800 .  

3. W każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 1730 będzie odprawiona Droga Krzyżowa, a po niej 

msza św., w kaplicy szpitalnej  Droga Krzyżowa o godz. 1830. Natomiast Gorzkie Żale będą 

odprawiane w niedzielę o godz. 1530. Już teraz zachęcamy wszystkich do licznego udziału w 

tych nabożeństwach. 

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź dla osób 

odprawiających pierwsze piątki miesiąca w piątek od godz. 1730, po mszy św. wieczorowej 

spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej. W 

sobotę rano zapraszamy na mszę św. ku czci Niepokalanego Serca NMP.  

5. W przyszłą niedzielę po mszy św. o godz. 1600 uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół w 

Radziejowie przedstawią program słowno-muzyczny „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym”. 

Serdecznie zapraszamy. 

6.  Młodzież przygotowująca się do bierzmowania będzie miała spotkanie w sobotę o godz. 900.  

7. Są jeszcze wolne miejsca na kwietniową pielgrzymkę autokarową do Wadowic, Limanowej, 

Starego Sącza i Krynicy Górskiej. Zapisy w kancelarii. 

8. Za tydzień po mszy św. o godz. 1600 w domu katechetycznym rozpoczną się katechezy 

przedmałżeńskie.  

9. Z prasy katolickiej jest do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy.  

10. W minionym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy śp. Jerzego 

Wrzesińskiego, Annę Wiatrowską i Halinę Lewandowską.  Rodzinom zmarłych składamy 

wyrazy współczucia, a w Ich intencji odmówmy modlitwę: wieczny odpoczynek … 

11. Wszystkim Państwu życzymy dobrze przeżytej niedzieli, a dobry Bóg niech otacza opieką i 

błogosławi w rozpoczynającym się tygodniu. 


