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1. W dzisiejszą niedzielę w naszej parafii obchodzimy Uroczystość Odpustową Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy, główna Msza Św. z procesją odbędzie się o godz. 12.30. 

Przed Msza Św. o godz. 12.00 zapraszamy na koncert pieśni maryjnych w wykona-

niu Państwa Jakuba Gawrysiaka i Agnieszki Pilewskiej. Naszym odpustowym uroczy-

stościom będzie przewodniczył Ks. Krzysztof Gąsiorowski,  proboszcz z Piotrkowa 

Kujawskiego. Zapraszamy wszystkich wiernych, Ochotniczą Straż Pożarną, asystę  

liturgiczną, dzieci pierwszokomunijne, ministrantów oraz dzieci sypiące kwiatki. 

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy pomogli w sprzątaniu 

kościoła i terenu wokół kościoła oraz upiększeniu naszej świątyni na uroczystość  

odpustową. 

 

2. W bieżącym tygodniu obchodzimy we wtorek Święto św. Bartłomieja, Apostoła, w 

środę wspominamy św. Ludwika IX, króla, patrona FZŚ, natomiast w czwartek 

będziemy przeżywali Uroczystość NMP Częstochowskiej, w tym dniu zapraszamy na 

Mszę Świętą z kazaniem o godz. 18.00.    

 

3. W dniu jutrzejszym w ramach Wieczystej Adoracji naszej Diecezji, w naszej parafii 

odbędzie się wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz. 7.30 do 18.00. 

Serdecznie zapraszamy. 

 

4. W przyszłą niedzielę o godz. 9.30 odbędzie się uroczysta Msza Św. 

dożynkowa, podczas której będziemy dziękowali Bogu za tegoroczne plony 

ziemi. Delegacje wsi naszej parafii przyniosą wieńce i chleby w procesji 

ofiarniczej. Zachęcamy parafian do czynnego włączenia się w tę uroczystość. 

Bogu za plony dziękują nie tylko rolnicy, ale powinien to robić każdy z nas, 

zachęcamy wszystkich parafian do przyniesienia chleba na tę uroczystość, 

zostanie on pobłogosławiony podczas Mszy Świętej. 



 

5. W dniach od 19 sierpnia do 05 września br. w naszej parafii odbywa praktyki  

br. Michał Walaszczyk, kleryk z franciszkańskiego Wyższego Seminarium Duchow-

nego z Łodzi Łagiewnik. Brat Michał na czas urlopu br. Sylwestra pomoże w pracach 

w kościele i przy klasztorze. Natomiast w przyszłą niedzielę po Mszach Św. będzie 

rozprowadzał za dobrowolną ofiarę seminaryjne czasopismo Nasze Życie. 

 

6. Tydzień temu przeprowadziliśmy zbiórkę ofiar do puszek na prace związane z 

renowacją włocławskiej bazyliki katedralnej, na ten cel zebraliśmy 790 zł. Za 

złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

 

7. W ostatnim tygodniu na nagłośnienie została złożona ofiara bezimienna w wy-

sokości 500 zł. Ofiarodawcy serdecznie dziękujemy.  

 

8. Pragniemy poinformować, że nasza parafia otrzymała dotację z Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 150 tys. zł. na odwodnienie na-

szego kościoła. Dotacja ta nie wymaga wkładu własnego.  

 

9. W ostatnim czasie odszedł do Pana śp. Jan Gadaliński lat 88  

Wieczny odpoczynek…  

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


