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1. W dniu dzisiejszym  obchodzimy  uroczystość  Wniebowstąpienia Pańskiego, 

która kończy 40-dniowy  okres, gdy Pan Jezus po swoim Zmartwychwstaniu 

ukazywał się  swoim uczniom. Najbliższy tydzień będzie poświęcony przygoto-

waniom do  uroczystości Zesłania Ducha Św. poprzez udział w nowennie, którą 

odprawiamy codziennie podczas nabożeństwa majowego. . 

2. We wtorek obchodzimy szósty dzień nowenny ku czci Św. Antoniego z Padwy. Msza 

Św. z modlitwami nowennowymi o godz. 18.00. Wszystkich czcicieli św. Antoniego ser-

decznie zapraszamy. 

3. W ostatnim czasie nasza parafia otrzymała relikwie św. Rity z klasztoru w Cascii 

we Włoszech, gdzie po dziś dzień spoczywa jej nienaruszone ciało. Uroczystego 

wprowadzenia relikwii dokonamy 22 maja w sobotę podczas Mszy Św. wieczornej o 

godz. 18.00, w dzień liturgicznego wspomnienia św. Rity. Po Mszy Św. odbędzie się 

nabożeństwo z poświęceniem róż, na to nabożeństwo przynosimy dwie róże –  

po poświeceniu jedną ofiarujemy św. Ricie, drugą zabierzemy do domu. Przynosimy 

także intencję, prośbę, która będzie odczytana podczas nabożeństwa. Kartki z inten-

cjami będzie można składać przed Mszą Św. do koszyka umieszczonego przed figurą 

św. Rity.   Został zakupiony już ozdobny relikwiarz, koszt relikwiarza wyniósł 2000 zł. 

– w całości został sfinansowany przez pewną rodzinę z naszej parafii, za tę ofiarę  

serdecznie dziękujemy. Uroczystościom tym będzie przewodniczył ks. Piotr Dykowski  

z Włocławka, który także w niedzielę na Mszach Św. przedpołudniowych skieruje do 

nas Słowo Boże. Nabożeństwo majowe w tym dniu wyjątkowo zostanie odprawione o 

godz. 17.30. Serdecznie zapraszamy.  

4. Tydzień temu przeprowadziliśmy zbiórkę ofiar do puszek na pomoc Afryce, na 

ten cel zebraliśmy 1280 zł., za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.    

5. W ostatnim czasie zostały złożone dwie ofiary bezimienne w wysokości 300 i 50 

zł. na renowację obrazu św. Józefa. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.  

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


