Ogłoszenia parafialne
XVI Niedziela zwykła 19 lipca 2020 r.
18 lipca 2020

Witamy jak najserdeczniej wszystkich gości przybywających do naszej parafii, polecamy modlitwom
również wypoczywających na wakacjach i na urlopach.
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.
W niedzielę obchodzimy wspomnienie świętych Joachima i Anny dziadków Pana Jezusa. Nie
zapominajmy o modlitwie za naszych dziadków. W przyszłą niedzielę poświęcenie pojazdów po
mszach św. o godz. 8.00, 10.00 i 11.30.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o pielgrzymkach w dobie pandemii, o św. Mari
Goretti oraz o leczeniu niepłodności metodą naprotechnologii.
W poniedziałek wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.30, 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 zeszłą niedzielę zebraliśmy 8430 zł. w czasie składki budowlanej. Dziękujemy wszystkim
ofiarodawcom, Bóg zapłać.
Jutro rozpoczynamy naszą Mini – Pielgrzymkę po parafiach w Fordonie. Rozpoczęcie w naszej Parafii
o godz. 18.00 i przejście do Parafii św. Jana Pawła II. We wtorek z Parafii św. Jana Pawła II po Mszy
św. o godz. 18.00 przejdziemy do Parafii św. Faustyny. W środę po Mszy św. o godz. 18.00 z Parafii
św. Faustyny do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Męczenników. W czwartek do Parafii św. Marka,
w piątek do Parafii św. Łukasza, w sobotę do Parafii św. Jana, w niedzielę do Parafii św. Mikołaja i w
poniedziałek 27.07 po Mszy św. o godz. 18.30 powrót do naszej Parafii na godz. 20.30.
W sobotę 1.08 przybędzie do nas ok. 30 osobowa grupa pielgrzymów z Gdańska, brakuje jeszcze
kilkunastu noclegów. Chętnych do przyjęcia pielgrzymów zapraszamy, by zgłosić się do zakrystii po
Mszy św. Pielgrzymi przybędą do nas ok. godz. 17.30, a o 21.00 będzie Apel Jasnogórski z
pielgrzymami.
W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Lech Pałka l. 74, zam. ul. Wierzejewskiego 1 oraz śp. Urszula
Skrzypczak l. 77, zam. ul. Zarembiny 25. Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu, Dobry Jezu a nasz Panie
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