
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA 02 maja 2021 r.  

1. Ojciec Święty Franciszek dnia 27 kwietnia przyjął rezygnację bp Wiesława Meringa  

z posługi biskupa włocławskiego i mianował nowym biskupem włocławskim 

dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej Krzysztofa 

Wętkowskiego. Dnia 7 czerwca odbędzie się kanoniczne objęcie diecezji przez nowego 

Pasterza, a 19 czerwca o godz. 1100 ingres do katedry włocławskiej. Pamiętajmy  

w modlitwach o nowym Biskupie naszej diecezji.  

2. Jutro przypada uroczystość NMP Królowej Polski oraz rocznica ustanowienia Konstytucji            

3 Maja. Tego dnia Msze św. będą odprawione o godz. 730, 900 1100 i o godz. 1600.  Na Mszy 

św. o godz. 1100 będziemy dziękować Panu Bogu za wolną Ojczyznę, prosząc o Boże 

błogosławieństwo dla wszystkich rodaków.   

3. We wtorek przypada wspomnienie św. Floriana, patrona strażaków, którym dziękujemy            

za służbę społeczeństwu, a w naszej parafii za udział w nabożeństwach kościelnych. Tego 

dnia na Mszy św. o godz. 1800 w sposób szczególny będziemy się modlić w Ich intencji, 

serdecznie zapraszamy.  

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W czwartek przed Mszą św. 

o godz. 1800 odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego w intencji powołań kapłańskich, 

zakonnych i misyjnych. W I piątek spowiedź od godz. 1700.   

5. Trwają nabożeństwa majowe, które w kościele są odprawiane o godz. 1800, a po nich Msza 

św., natomiast w niedzielę po Mszy św. o godz. 1600. 

6. W czwartek przypada święto św. Apostołów Filipa i Jakuba, a w sobotę uroczystość                 

św. Stanisława – głównego patrona Polski. Pamiętajmy w naszych modlitwach o biskupie 

seniorze biskupie Stanisławie Gębickim.  

7. Dziś obchodzimy święto Flagi RP.  Pamiętajmy o wywieszeniu flagi przed posesjami 

naszych domów. 

8. W poniedziałek 10 maja Mszą św. o godz. 2000 rozpocznie się modlitewne Jerycho                       

w drodze, osoby pragnące wziąć udział w tej formie modlitwy, serdecznie zapraszamy. 

Natomiast z inicjatywy Jerycha Różańcowego, 8 maja w kaplicy adoracji od godz. 730 

rozpocznie się całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu. 

9. Z prasy katolickiej jest do nabycia nowy numer tygodnika Idziemy. 

10. W minionym tygodniu z naszej parafii odszedł do wieczności ś.p. Jan Wawrzyniak.  

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia, a w Jego intencji odmówmy modlitwę: 

wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie… 

11. Życzymy dobrze przeżytej niedzieli, a dobry Bóg niech otacza opieką i błogosławi w tym 

rozpoczynającym się tygodniu. 


