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1.  Papież Franciszek przyjął rezygnację dotychczasowego biskupa diecezjalnego we 

Włocławku Wiesława Meringa i mianował jego następcą biskupa Krzysztofa  

Wętkowskiego, dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji Gnieźnieńskiej. 

Nowemu ks. biskupowi życzymy łask Bożych, zdrowia oraz wielu sił ducha i ciała, po-

trzebnych do przewodzenia Kościołowi lokalnemu. 

 

2. W poniedziałek 3 maja obchodzimy Uroczystość NMP Królowej Polski, głównej Pa-

tronki naszego narodu. Msze Św. będą sprawowane jak w każdą niedzielę.  

Nabożeństwo majowe w tym dniu zostanie odprawione o godz. 17.30.  

 

3. We wtorek obchodzimy czwarty dzień nowenny ku czci Św. Antoniego z Padwy. 

Msza Św. z modlitwami nowennowymi o godz. 18.00. Wszystkich czcicieli św. Anto-

niego serdecznie zapraszamy. Również we wtorek wspominamy św. Floriana męczen-

nika, patrona strażaków. W ich intencji będziemy modlili się podczas Mszy Św. o godz. 

18.00.  W czwartek obchodzimy Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba, natomiast w so-

botę Uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.  

 

4. W bieżącym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek maja. W Pierwszy 

Czwartek zapraszamy na nabożeństwo powołaniowe przed Msza Św. o 

godz.17.40. W Pierwszy Piątek adoracja Eucharystyczna do godz. 21.00. Spowiedź 

od godz. 17.00. Od godz. 9.00 odwiedzimy chorych z Komunią Świętą.  

 

5. Pragniemy poinformować, że w miesiącu maju kiedy po Mszy Św. wieczornej 

odprawiamy nabożeństwo majowe, środowe modlitwy do Matki Bożej Nieustającej 

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

 

6. W naszym kościele nabożeństwa majowe odprawiane są po Mszy Świętej wieczornej 

ok. godz. 18.30, a w niedzielę o godz. 17.30 i są transmitowane drogą internetową. 



 

7. W najbliższą sobotę 8 maja o godz. 11.00 w kościele odbędzie się spotkanie dla 

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

 

8. W przyszłą niedzielę zostanie przeprowadzona zaległa z Niedzieli Palmowej 

zbiórka ofiar do puszek na pomoc Afryce.   

 

9. W ostatnim czasie zostały złożone dwie ofiary bezimienne po 200 zł na renowację 

obrazu św. Józefa. Ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.  

 

10. W ostatnim tygodniu odeszła do Pana śp. Wanda Barańska lat 82. 

Wieczny odpoczynek… 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


