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1. W poniedziałek obecnością na Mszy św. o godz.18.00 przygotujemy się do 

uroczystości Świętego Naszego Ojca Franciszka z Asyżu. Natomiast po Mszy św. 

wieczornej zapraszamy na nabożeństwo zwane Transitus czyli pamiątkę śmierci 

Św. Franciszka. W związku z tym nabożeństwo różańcowe w tym dniu odprawimy 

o godz. 17.30. We wtorek obchodzimy Uroczystość św. Franciszka z Asyżu, diakona, 

założyciela trzech zakonów, Msza Św. z kazaniem zostanie odprawiona w tym dniu o 

godzinie 18.00.  

 

2. We środę obchodzimy Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Katedralnej we 

Włocławku, w czwartek wspominamy św. Faustynę Kowalską. Natomiast w piątek 

obchodzimy wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. 

 

3. W bieżącym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i piątek października. 

Pierwszy czwartek jest dniem modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne. W tym 

dniu zapraszamy na nabożeństwo powołaniowe przed Msza Św. o godz.17.40. W 

pierwszy piątek października zachęcamy do kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przez: sakramentalną spowiedź oraz uczestnictwo we Mszy św. wraz z przyjęciem 

Komunii Świętej wynagradzającej Sercu Jezusowemu za grzechy swoje i całego świata. 

W tym dniu odbędzie się całodzienna adoracja Eucharystyczna do godz. 21.00. 

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

 

4. Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe przez cały miesiąc październik: w dni 

powszednie po Mszy Św. wieczornej ok. godz. 18.30, a w niedziele o godz. 

17.30. Dzieci natomiast zapraszamy od poniedziałku do piątku na godz. 17.00.  

 

5. Zbliża się miesiąc listopad – czas szczególnej modlitwy za naszych drogich 

zmarłych, podczas tzw. wypominek. Wypominki przyjmujemy w zakrystii:  



– Jednorazowe – za które modlimy się na cmentarzu 1 listopada 

– Miesięczne – za które modlimy się w dni powszednie przez cały miesiąc listopad 

– Roczne – za które modlimy się przed Mszą Św. o godz. 9.30, 12.30 i 18.00. 

Prosimy o czytelne pisanie imion i nazwisk. 

 

6. Pragniemy poinformować, że w miesiącu październiku, kiedy po Mszy Św. 

odmawiamy Różaniec, środowe nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

będziemy odprawiali przed Mszą Św., czyli o godz. 17.45. 

 

7. Tydzień temu przeprowadziliśmy zbiórkę ofiar do puszek na utrzymanie Jadłodajni 

im. Bł. Rafała Chylińskiego, na ten cel zebraliśmy 3790 zł. Za złożone ofiary serdecznie 

dziękujemy.  

 

8. W ostatnim czasie zgłosiła się do nas z prośbą o pomoc rodzina z naszej parafii, 

której córka choruje na nowotwór złośliwy. Miesięczny koszt leku, który może ura-

tować jej życie wynosi 11 tys. zł. Nie jest to lek refundowany. Zwracamy się z 

prośbą do parafian o wsparcie finansowe tej rodziny. Ofiary będzie można złożyć do 

puszek w niedzielę za tydzień lub bezpośrednio wpłacić na konto poprzez stronę 

www.oknozbiorka.pl/agnieszka-tatarkiewicz. 

 

 

Solenizantom i jubilatom z tego tygodnia składamy najlepsze życzenia. 

Wszystkim życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 


