Ogłoszenia parafialne
XIII Niedziela zwykła 30.06.2019 r.
1 lipca 2019
Lipiec poświęcony jest Najświętszej Krwi Pana Jezusa. Zachęcamy do częstego odmawiania Litanii
do Krwi Chrystusa. Od dzisiaj obowiązuje porządek wakacyjny. W niedziele nie ma Mszy św. o godz.
13.00, a w tygodniu o godz. 17.00. Biuro Parafialne czynne jest 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 lipcu i sierpniu
nieczynny jest Zespół Charytatywny.
Od poniedziałku powraca cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy poniedziałek
od 17.30 do 17.55. W I czwartek miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.30 i
modlitwa w intencji powołań. Po Mszy św. spotkanie Stowarzyszenia Wspierania Powołań. W I
piątek miesiąca okazja do spowiedzi od godz. 16.00. Codziennie odmawiany jest Różaniec o godz.
17.30. W sobotę I sobota miesiąca. O godz. 12.00 Msza św. Fatimska, a od 11.15. rozważania
różańcowe. W przyszłą niedzielę I niedziela miesiąca, odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w czasie
Mszy św. o godz. 8.30.
Chciałbym jak najserdeczniej podziękować wszystkim Wspólnotom, służbie liturgicznej, zespołowi
dekorującemu kościół, pocztom sztandarowym oraz dzieciom wraz z ich rodzicami za pomoc przy
organizacji procesji Bożego Ciała oraz całej oktawy Bożego Ciała.
Przypominamy o tradycyjnej Mini – Pielgrzymce po parafiach w Fordonie. Rozpoczęcie w
poniedziałek 22 lipca o godz. 18.00 w naszej Parafii i przejście do Parafii św. Jana Pawła II. 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.
We wtorek Litania do świętego Mateusza po Mszy św. o godz. 18.00 a w środę Nowenna do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.30.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o trudnym czasie próby dla Kościoła, o Kościele w
Amazonii oraz relacja z otwarcia izby pamięci w naszym Seminarium. Do Przewodnika dołączono
książkę 5 min. z Bogiem. Modlitwy na każdy dzień lipca.
Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej ogłasza rekrutację w roku akademickim 2019/2020 na
studia teologiczne. Szczegółowe informacje w sekretariacie uczelni przy ul. Grodzkiej.
Ojcowie Jezuici zapraszają na Wieczory Organowe w lipcu i sierpniu. Program umieszczony jest w
gablotce.

