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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 8 września 2019r.

1. Dzisiaj przeżywamy w naszej parafii doroczną uroczystość odpustową. Uroczystej sumie
odpustowej będzie przewodniczył biskup Piński Antoni Dziemianko, kazanie wygłosi ks. Jacek
Mucha.
2. Po przerwie wakacyjnej od przyszłego tygodnia w każdą niedzielę będzie sprawowana Msza
święta o godz. 15.30.
3. W przyszłą niedzielę o godz. 11.15 odbędzie się w kościele pierwsze spotkanie dla dzieci
przystępujących w tym roku szkolnym do I Komunii św. i ich rodziców. Przypominamy, że do I
Komunii świętej dzieci przystępują tylko w swojej parafii niezależnie gdzie uczęszczają do
szkoły.
4. Młodzież, która w minionym roku szkolnym rozpoczęła przygotowanie do bierzmowania, oraz
rodziców tej młodzieży, zapraszamy w przyszłą niedziele na Mszę św. o godz. 15.30, a po Mszy
na spotkanie.
5. Młodzież z klas siódmych i ósmych swoje pierwsze spotkanie przygotowujące do bierzmowania
będzie miała w niedziele za 22 września o godz. 15.30. Na tę Mszę św. i spotkanie zapraszamy
także rodziców tej młodzieży.
6. W czwartek o godz. 18.00 nabożeństwo ku czci św. Jozafata o zgodę.
7. W piątek nabożeństwo fatimskie po Mszy świętej wieczorowej.
8. W sobotę święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Polacy z kraju i z zagranicy gromadzą się na
ogólnopolskim bardzo ważnym wydarzeniu religijno narodowym „Polska pod Krzyżem”. na to
wyjątkowe spotkanie we Włocławku ma przybyć ponad 100 tysięcy rodaków. Z naszej parafii
organizowany jest wyjazd autokarowy w sobotę o godz. 5.00 powrót w nad ranem w niedzielę.
Koszt 80 zł. zapisy do środy. Tych, którzy nie pojadą zapraszamy do kościoła na Mszę świętą i
nabożeństwo połączone z adoracją krzyża o godz. 8.00 i 18.00 i. Także możemy takie
nabożeństwa zorganizować w kaplicach i przy krzyżach w naszych miejscowościach.
9. Pomódlmy się za zmarłych parafian i dobrodziejów, za zmarłych kapłanów pracujących w
naszej parafii i zmarłych bliskich naszemu sercu. Wieczny odpoczynek …

