
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 26 WRZEŚNIA 2021 r. 

 
1. Za tydzień będziemy przeżywać uroczystość parafialną ku czci Matki Bożej Różańcowej. 

Uroczystej sumie o godz. 1200 przewodniczyć będzie ks. Janusz Kowalski – Kustosz 

Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. s. Faustyny w Świnicach Warckich, dawny wikariusz naszej 

parafii. Zapraszamy asystę, dziewczynki do sypania kwiatami i druhów OSP z naszej parafii. 

2. W piątek rozpoczyna się miesiąc październik. Serdecznie zapraszamy dorosłych, dzieci                     

i młodzież do udziału w nabożeństwie różańcowym, które w dni powszednie będzie odprawiane           

o godz. 1730, a w niedziele o godz. 1530.  

3. We wtorek przypada wspomnienie św. Wacława, w środę św. Archaniołów Michała, Gabriela           

i Rafała, w piątek św. Teresy od Dzieciątka Jezus, a w sobotę Świętych Aniołów Stróżów. 

4. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek adoracja 

Najświętszego Sakramentu i spowiedź od godz. 1700. Również w piątek od rana odwiedziny 

chorych w domach. Natomiast w sobotę o godz. 900 Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu 

Sercu NMP za nasze grzechy i całego świata, adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa 

różańcowa. Z tej racji nie będzie już różańca wieczorem. 

5. W piątek zapraszamy dzieci, które w tym roku szkolnym przystąpią do I Komunii św.   

i ich rodziców. Podczas Mszy św. wieczornej będą poświęcone różańce. Tego dnia po Mszy św. 

odbędzie się zbiórka ministrantów, obecność obowiązkowa. 

6. W sobotę 02 października w Bazylice Katedralnej we Włocławku o godz. 1100 odbędzie się 

diecezjalne dziękczynienie za beatyfikację Kard. Stefana Wyszyńskiego. Jest to zarazem 

diecezjalne spotkanie Kół Żywego Różańca. Przyjmujemy zapisy na wyjazd do środy. 

7. W imieniu Weroniki Suskiej i jej Rodziców składamy Bóg zapłać za okazane w ubiegłą 

niedzielę wsparcie finansowe w kwocie 6387,10 zł. 

8. Mam nadzieję, że przyjemniej jest wejść do kościoła, a tym bardziej usiąść na nowych 

siedziskach, o czym było mówione już wiosną. Dziękuję szczególnie pani Jadwidze za trud jaki 

w to włożyła, by tak staranie były wykonane. 

9. Można zamawiać wypominki za Zmarłych (jednorazowe wyczytywane na cmentarzu oraz 

całoroczne). Dzisiaj jest liczenie osób uczestniczących we mszach św. i przyjmujących Komunię św. 

10. Pragniemy przypomnieć, że świadome i dobrowolne wypisanie się z katechezy szkolnej, zgodnie 

z KPK skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do sakramentu bierzmowania oraz pełnienia 

roli chrzestnego.  

11. Tak jak było w ubiegłych latach w rocznicę beatyfikacji Bł. Ks. Michała Sopoćko spowiednika  

św. Faustyny tj. we wtorek 28 września wraz z OO. Franciszkanami chcemy zaprosić 

mieszkańców naszych parafii do wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia                           

o godz. 1500 na Rynku w intencji nas samych, naszych rodzin, naszego miasta i naszych parafii. 

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

13. Wszystkim obecnym życzymy dobrze przeżytej niedzieli. Łaska i opieka Boża niech czuwa nad 

Państwem każdego dnia. 


