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PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
22 Niedziela Zwykła Rok C 

28 sierpnia 2022 r. 

  

1. W dzisiejszą niedzielę o godz. 9.30 odbędzie się uroczysta Msza Św. dożyn-

kowa, podczas której będziemy dziękowali Bogu za tegoroczne plony ziemi. 

Składamy serdeczne podziękowania rolnikom oraz parafianom za przyniesione 

wieńce oraz chleby do naszej świątyni.  

 

2. W bieżącym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota 

września. W Pierwszy Czwartek Adoracja Eucharystyczna od godz. 7.30 do 

18.00. W tym dniu zapraszamy na nabożeństwo powołaniowe przed Msza Św. o 

godz.17.40. W Pierwszy Piątek całodzienna adoracja Eucharystyczna do godz. 

21.00. Spowiedź od godz. 17.00. Od godz. 9.00 odwiedzimy chorych z Komunią 

Świętą w domach. W Pierwszą Sobotę Msza Św. o Niepokalanym Sercu NMP 

zostanie odprawiona o godz. 7.00 rano, po Mszy Św. wieczornej odbędzie się 

spotkanie wspólnot Żywego Różańca. Natomiast wieczorem zapraszamy na Apel 

maryjny, który będziemy przeżywali o godz. 21.00 przed Obrazem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. 

 

3. 3 września w Pierwszą Sobotę miesiąca podczas Mszy Św. o godz. 18.00 bę-

dziemy przeżywali drugi miesiąc Nowenny przed Nawiedzeniem Matki Bożej w znaku 

Ikony Jasnogórskiej i Jubileuszem 900-lecia istnienia Diecezji Włocławskiej. Nawie-

dzenie w naszej parafii odbędzie się 16 października 2023 roku, do tego czasu mo-

dlitwy nowennowe będą odbywały się w każdą Pierwszą Sobotę miesiąca. 

 

3. W czwartek 1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny. Dzieci, młodzież oraz na-

uczycieli zapraszamy na Mszę Św. o godz. 8.00 podczas, której będziemy modlili się 

o Boże błogosławieństwo na cały rok szkolny. W tym dniu przypada także kolejna 

rocznica wybuchu II Wojny Światowej, pamiętajmy w naszych modlitwach o pole-

głych a także módlmy się o pokój na świecie i w naszej Ojczyźnie.  

 



4. Po przerwie wakacyjnej od 1 września w naszym klasztorze wznawia swoją 

działalność jadłodajnia dla potrzebujących im. Bł. Rafała Chylińskiego. Posiłki 

będą wydawane o godz. 13.30 od wtorku do niedzieli. Powracamy także do spotkań 

grup duszpasterskich. Terminy spotkań nie ulegają zmianie. 

 

5. Kończy się okres wakacji dzieci i młodzieży. Chcemy z błogosławieństwem Bożym 

rozpocząć nowy rok szkolny i katechetyczny. Zachęcamy wszystkie dzieci a szczególnie 

pierwszoklasistów, aby w przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 11.00 przyniosły ze 

sobą tornistry z przyborami szkolnymi, które po Mszy św. będą poświęcone. 

 

6. Od przyszłej niedzieli  - 4 września – powracamy do odprawiania Mszy 

Świętych według stałego porządku tzn. o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 

18.00.  

 

7. W przyszłą niedzielę, 4 września, po Mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się pierw-

sze spotkanie z rodzicami i dziećmi, które w tym roku szkolnym przystąpią do I 

Komunii Świętej. Jednocześnie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Pierwsza 

Komunia Święta odbędzie się w ostatnią niedzielę kwietnia.  

 

8. Decyzją Ojca Prowincjała od 1 września o. Robert Stachowiak pracujący w na-

szym klasztorze zostanie przeniesiony do klasztoru w Warszawie. Pożegnanie  

o. Roberta odbędzie się we wtorek 30 sierpnia podczas Mszy Św. o godz. 18.00.  

 

9. Pragniemy poinformować, że intencje na rok 2023 będą przyjmowane od 1 

września. 

 

10. W dniu dzisiejszym 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. 


