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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 w wykonaniu Orkiestry Dętej 

ze Skulska. Zapraszamy wszystkich wiernych, Ochotniczą Straż Pożarną, asystę  

liturgiczną, dzieci pierwszokomunijne, ministrantów oraz dzieci sypiące kwiatki. Skła-

damy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy pomogli w upiększeniu naszej 

świątyni na uroczystość odpustową. 

 

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

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

będziemy przeżywali Uroczystość NMP Częstochowskiej, w tym dniu zapraszamy na 

Mszę Świętą z kazaniem o godz. 18.00.    

 

3. 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. 

 

4. W czwartek 25 lutego o godz. 17.40 odprawimy nabożeństwo do Maryi Królowej 

Pokoju. Nabożeństwa te odbywają się każdego 25 dnia miesiąca, jest to 

zobowiązanie wynikające z ustanowienia w naszej świątyni Duchowej Gwiazdy na 

Płaszczu Maryi Królowej Pokoju.    

 



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

renowacją włocławskiej bazyliki katedralnej, na ten cel zebraliśmy 1080 zł. Za 

złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

 

6. W dniach 25-29 sierpnia br. w Niepokalanowie odbędzie się Rekolekcyjne Spotkanie 

Młodych pod nazwą Max Festiwal. Szczegółowe informacje na stronie: 

www.maxfestiwal.pl. Gorąco zachęcamy młodzież z naszej parafii do uczestnictwa w 

tym spotkaniu.  

 

7. Pragniemy poinformować, że intencje mszalne na rok 2023 będą przyjmowane 

od 1 września. 

 

8. W przyszłą niedzielę 28 sierpnia o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Rady 

Parafialnej.  

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

http://www.maxfestiwal.pl/

