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1. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – W najbliższy czwartek obcho-

dzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze święte w naszym ko-

ściele będą sprawowane o godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 18.00. Obowiązujący na terenie na-

szego kraju stan epidemii będzie miał wpływ na przebieg tej uroczystości. W tym roku 

decyzją biskupa włocławskiego Wiesława Meringa tegoroczna uroczystość Bożego Ciała 

będzie miała następujący przebieg: Po Mszy Św. o godz. 11.00 odbędzie się krótkie na-

bożeństwo przed Najświętszym Sakramentem, po którym wyruszy procesja euchary-

styczna na placu przy kościele. Uroczystość zakończymy błogosławieństwem Najświęt-

szym Sakramentem. 

 

2. Dywan kwiatowy – Nasza parafia we współpracy z Fundacją Orszak Trzech Króli oraz 

Radziejowskim Stowarzyszeniem Unitis Viribus po raz pierwszy przygotowuje dywan 

kwiatowy na procesję Bożego Ciała w naszym kościele. Zwracamy się z prośbą do na-

szych parafian o dostarczanie płatków róż oraz innych kwiatów potrzebnych do wykona-

nia dywanu, kwiaty można dostarczać w środę do mszy św. wieczornej. 

 

3. Oktawa Bożego Ciała – W oktawie Bożego Ciała przez osiem dni oddajemy cześć 

Jezusowi Eucharystycznemu przez udział w procesji eucharystycznej podczas nabożeń-

stwa wieczornego. 

 

4. Z kalendarza liturgicznego – W sobotę 13 czerwca obchodzimy święto św. Antoniego 

z Padwy, który w naszej świątyni czczony jest w szczególny sposób w każdy wtorek.  

Z racji święta naszego Patrona podczas Mszy Św. o godz. 18.00 zostanie wygłoszone 

okolicznościowe kazanie oraz poświęcimy chleby, które po Mszy Św. zostaną rozdane 

wszystkim wiernym. Chleb św. Antoniego jest symbolem miłosierdzia i naszej troski  

o ubogich dlatego też zebrana taca przeznaczona będzie na cele charytatywne. W tym 

dniu bezpośrednio po Mszy Św. na placu kościelnym odbędzie się również procesja 

fatimska, podczas której będziemy odmawiali różaniec w intencji wynagradzającej za 



grzechy którymi jest obrażany Pan Bóg oraz będziemy modlić się o łaskę nawrócenia dla 

grzeszników. Serdecznie zapraszamy. 

 

5. Prymicje – w przyszłym tygodniu będziemy przeżywali prymicje Ojca Łukasza Rombla, 

którzy odbywał w naszej parafii praktyki diakońskie. Msza św. prymicyjna odbędzie się  

o godz. 12.30. Ojciec Łukasz udzieli nam wszystkim obecnym kapłańskiego błogosła-

wieństwa i rozda pamiątkowe obrazki. 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Wszystkim ży-

czymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże. 

 


