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Witamy jak najserdeczniej wszystkich gości przybywających do naszej parafii. Polecamy modlitwom
również wypoczywających na wakacjach i tych, którzy z różnych powodów nie będą mogli skorzystać
z urlopu.
W lipcu i w sierpniu obowiązuje porządek wakacyjny: w tygodniu nie ma Mszy św. o godz. 17.00, a w
niedziele o godz. 13.00. Biuro Parafialne czynne jest rano od 9.00 do 10.00 w poniedziałek, środę i
piątek oraz po Mszy św. wieczornej od poniedziałku do czwartku. Miesiąc lipiec poświęcony jest
Najświętszej Krwi Chrystusa.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o dramacie bezdomności, o znaczeniu modlitwy za
kapłanów oraz o potrzebie ciszy w naszym życiu.
Codziennie odmawiany jest Różaniec o godz. 17.30. W poniedziałek wystawienie Najświętszego
Sakramentu o godz. 17.30 w ciszy, 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.
W przyszłą niedzielę II niedziela miesiąca, składka przeznaczona jest na cele budowlane. Dziękujemy
wszystkim ofiarodawcom, którzy wsparli misję w Rumunii kwotą 4300 zł., Bóg zapłać.
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.
Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej oraz Wyższe Seminarium Duchowne DB ogłaszają
rekrutację w roku akademickim 2019/2020 na studia magisterskie zaoczne teologiczno –
katechetyczne i studia podyplomowe katechezy przedszkolnej. Szczegółowe informacje w gablotce i
w sekretariacie przy ul. Grodzkiej 18.
Gościmy dzisiaj w naszej Parafii o. prof. Pawła Warchoła, który dokona wprowadzenia relikwii
błogosławionych męczenników z Peru o. Michała Tomaszka oraz o. Zbigniewa Strzałkowskiego.
Wychodząc z kościoła będzie można nabyć książki i filmy mówiące o życiu i dziele błogosławionych
oraz różańce z ich relikwiami II st.
W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Olimpiusz Potrzebny l.44, zam. ul. Witosa 1 oraz śp. Zykfryd
Bagniewski l. 85, zam. ul. Witosa 6. Polećmy zmarłych Bożemu Miłosierdziu, Dobry Jezu a nasz Panie
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