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Od dzisiaj nie obowiązuje dyspensa od uczestnictwa we Mszy św. związana z pandemią.
Dzisiaj po Mszy św. wieczornej spotkanie Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej naszej Parafii.
Od poniedziałku 28.06 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 wtorku do czwartku po Mszy św. o godz.
18.00.
Przypominamy o tradycyjnej Mini – Pielgrzymce po parafiach w Fordonie. Rozpoczęcie w
poniedziałek 19 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 roli mężczyzny w rodzinie, o wakacyjnym
zagrożeniu sektami oraz relacja z uroczystości odpustowych ku czci bł. Bpa Michała Kozala w
katedrze.
Zachęcamy do uczestnictwa w pieszej pielgrzymce z Fordonu do Chełmna, na odpust MB Bolesnej, 1

lipca 2021 roku. Wyjście z kościoła Św. Mikołaja. o godz. 6.00.
Przypominamy, że w każdą środę odprawiamy Mszę św. o św. Józefie, w czasie której można uzyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Cieszymy się kolejną ikoną dedykowaną Matce Bożej Wniebowziętej w naszym kościele, koszt
malowidła to ok. 7 tyś. zł. Zachęcamy do włączenia się w fundację tego malowidła.
Wyższe Seminarium Duchowne w Bydgoszczy przyjmuje kandydatów do kapłaństwa na 6 letnie
studia magisterskie w roku akademickim 2021/2022. Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej
ogłasza rekrutację w roku akademickim 2021/2022 na studia Magisterskie Teologiczne, 2-letnie
Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne oraz roczne Podyplomowe Studia Katechezy
Przedszkolnej, rekrutacja trwa do 10.09, szczegółowe informacje na stronie internetowej Instytutu.
Urząd Miasta pragnie poinformować, że na targowisku w Fordonie czynny będzie punkt ze
stanowiskiem do samospisu ludności w dniach 25.06 oraz 2.07 od godz. 8.30 do 14.00, szczegółowe
informacje w gablotce.
Polećmy Panu Bogu naszych zmarłych: śp. Jan Goza l. 81, zam. ul. Chałubińskiego 6; śp. Maria
Kulińska l. 94, zam. ul. Rataja 4; śp. Jan Michalski l. 68, zam. ul. Chałubińskiego 4; śp. Halina KumorDekało l. 88, zam. ul. Rataja 4 oraz śp. Stanisława Twardowska l. 84, zam. ul. GOPR 7. Dobry Jezu a
nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie….

