Ogłoszenia parafialne
XII Niedziela zwykła 23.06.2019 r.
1 lipca 2019
Przeżywamy Oktawę Bożego Ciała, codziennie procesja o godz. 17.30. W czwartek zakończenie
Oktawy i procesja do 4 ołtarzy. Prosimy o przynoszenie kwiatów z działek i z ogrodów. Można je
zostawić w specjalnych koszach w wejściu do kościoła. Prosimy również, by dziewczynki
przychodziły do sypania kwiatków.
W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych. Procesja z Najświętszym Sakramentem o godz. 17.30. Jest to jednocześnie
Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów
Radę Duszpasterską, Radę Ekonomiczną i przedstawicieli wszystkich Wspólnot zapraszamy na
zebranie w domu parafialnym o godz. 19.00.
Od przyszłej niedzieli 30.06 ulega zmianie porządek Mszy św. i biura parafialnego. W niedziele nie
będzie Mszy św. o godz. 13.00, a w tygodniu o godz. 17.00, natomiast biuro parafialne czynne będzie
rano w poniedziałki, środy i piątki od 9.00 do 10.00 i wieczorem od poniedziałku do czwartku po
Mszy św. o godz. 18.00.
W sobotę 29.06 przeżywamy Uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła patronów Wiecznego Miasta i
Papieża. W przyszłą niedzielę będziemy gościć misjonarza z Ruminii.
Przypominamy o tradycyjnej Mini – Pielgrzymce po parafiach w Fordonie. Rozpoczęcie w
poniedziałek 22 lipca o godz. 18.00 w naszej Parafii. Jak co roku przybędzie do nas Pielgrzymka
Krajeńska 20 lipca i 1 sierpnia Pielgrzymka Gdańska. Wszystkich chętnych do przyjęcia pielgrzymów
zapraszamy do zgłoszenia się w zakrystii lub biurze parafialnym.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o pięknie ojcostwa, o pierwszej Mszy św. w
katedrze Notre Dame w Paryżu po pożarze oraz Luizie Piccarreto mistyczce z Włoch.
Zapraszamy do uczestnictwa w XXI Pieszej Pielgrzymce Promienistej na Jasną Górę. Informacje o
zapisach i spotkaniach znajdują się na plakacie w gablotce rozpoczęcie 21.07.
Zachęcamy do uczestnictwa w 40 – tej pielgrzymce pieszej z Fordonu do Chełmna, na odpust MB
Bolesnej, 1 lipca 2019 roku. Wyjście z kościoła Św. Mikołaja. o godz. 6.00. W niedzielę, 30 czerwca o
godz. 12.30 w kościele Św. Mikołaja będzie odprawiona Msza św. w intencji pielgrzymów, którzy
chodzili i chodzą w tej pielgrzymce a także o Życie wieczne dla zamarłych pielgrzymów. Mszę św.
odprawi ks. Dziekan naszego dekanatu.
Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej ogłasza rekrutację w roku akademickim 2019/2020 na
studia teologiczne. Szczegółowe informacje w gablotce.
Harcerze z 5 Bydgoskiej Drużyny „Niezłomni” z Fordonu proszą o wsparcie w organizowaniu obozu
letniego. Po Mszy św. będą zbierali ofiary do puszek.
W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Józef Wyrwicki l. 73, zam. ul. Witosa 2 oraz śp. Roman Tybelski l. 69,
zam. ul. Szancera 2. Polećmy zmarłych Bożemu Miłosierdziu, Dobry Jezu a nasz Panie …..

