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1. W sobotę 19 marca będziemy obchodzili Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, 

głównego patrona naszej diecezji.  

2. W okresie Wielkiego Postu zachęcamy wiernych do uczestnictwa w nabożeń-

stwach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach w czasie, których roz-

ważamy Mękę Pańską. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 16.30 dla dzieci, a dla do-

rosłych o godz. 17.30. Gorzkie Żale odprawiamy w niedziele o godz. 17.15. 

3. Ofiary na kwiaty do Grobu Bożego będzie można składać na tacę podczas 

Drogi Krzyżowej w piątki lub do puszki przy krzyżu adoracyjnym. W intencji 

ofiarodawców będzie odprawiona Msza Święta Rezurekcyjna. 

4. W najbliższy wtorek o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Rycerstwa Niepoka-

lanej, na które zapraszamy wszystkich członków wspólnoty. Natomiast w przyszłą 

niedzielę po Mszy Św. o godz. 12.30 w kościele odbędzie się spotkanie z rodzi-

cami kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania.  

5. Tydzień temu taca była przeznaczona na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. 

Na ten cel zebraliśmy 13870 zł. Za te ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać. 

6. W ostatnim tygodniu na renowację tabernakulum wpłynęły ofiary indywidualne 

w wysokości 1400 zł. Za te ofiary oraz troskę o naszą świątynię serdecznie dzię-

kujemy.  

7. W najbliższą sobotę 19 marca o godzinie 16:00 w Auli Wyższego Seminarium 

Duchownego we Włocławku pod patronatem JE. ks. Biskupa Krzysztofa 

Wętkowskiego odbędzie się koncert ,,Solidarni z Ukrainą", połączony z aukcją 

charytatywną. Całkowity dochód z koncertu zostanie przekazany na pomoc 

Ukrainie. Wydarzenie organizowane jest z inicjatywy Poseł na Sejm Joanny 

Borowiak we współpracy z Caritas Diecezji Włocławskiej i Wyższym Seminarium 

Duchownym we Włocławku. Serdecznie zachęcamy do udziału. 

8. W ostatnim tygodniu odeszli do Pana śp. Anna Marczewska lat 86 oraz Jan 

Waniński lat 66             Wieczny odpoczynek… 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. Wszystkim 

życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


