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1. W kościele obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa maseczkami. W związku  

z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem oraz dbaniem o zdrowie swoje i osób 

będących obok nas, prosimy wszystkich o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa  

i higieny. 

 

2. W poniedziałek obchodzimy Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Katedralnej we 

Włocławku. We wtorek wspominamy św. Faustynę Kowalską. Natomiast w środę 

obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. 

 

3. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe przez cały miesiąc październik: w dni 

powszednie po Mszy Św. wieczornej ok. godz. 18.30, a w niedziele o godz. 17.30. 

Dzieci natomiast zapraszamy od poniedziałku do piątku na godz. 17.00.  

 

4. W najbliższy wtorek po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie Rycerstwa 

Niepokalanej, natomiast w przyszłą niedzielę w auli klasztornej odbędzie się spotka-

nie dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. – grupa z ubiegłego roku.  

 

6. Zbliża się miesiąc listopad – czas szczególnej modlitwy za naszych drogich 

zmarłych, podczas tzw. wypominek. Wypominki przyjmujemy w zakrystii:  

– Jednorazowe – za które modlimy się na cmentarzu 1 listopada 

– Miesięczne – za które modlimy się w dni powszednie przez cały miesiąc listopad 

– Roczne – za które modlimy się przed Mszą Św. o godz. 9.30, 12.30 i 18.00. 

Prosimy o czytelne pisanie imion i nazwisk. 

 

7. Za tydzień obchodzimy Dzień Papieski. Z tej okazji, po Mszach Św. przed 

kościołem przeprowadzimy zbiórkę ofiar do puszek. Ofiary te przeznaczone będą 

na stypendia dla zdolnej młodzieży znajdującej się w trudnych warunkach 

materialnych. W ten sposób chcemy budować „żywy pomnik” Pontyfikatu Jana 

Pawła II. 



 

8. Pragniemy poinformować, że w miesiącu październiku, kiedy po Mszy św. 

odmawiamy Różaniec, środowe nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

będziemy odprawiali przed Mszą św., czyli o godz. 17.45. 

 

9. W dzisiejszą niedzielę w uroczystości Św. Franciszka – patrona zwierząt, o godz. 

17.00 na placu kościelnym odbędzie się błogosławieństwo zwierząt. Zapraszamy 

wszystkich miłośników zwierząt wraz ze swoimi podopiecznymi. 

 

10. W związku ze zmianą proboszcza w naszej parafii ustała także kadencja Rady 

Parafialnej. Dotychczasowym członkom rady serdecznie dziękujemy za ich zaangażo-

wanie i włożony trud w funkcjonowanie parafii. 

 

11. W ostatnim tygodniu odszedł do Pana śp. Kazimierz Konwent lat 88. 

Wieczny odpoczynek… 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


