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Od jutra ulega zmianie porządek Mszy św. i Biura Parafialnego. W niedziele nie ma Mszy św. o godz.
13.00, a w tygodniu o godz. 17.00, natomiast Biuro Parafialne czynne jest 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.
We wtorek 29.06 przeżywamy Uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła patronów Wiecznego Miasta
i Papieża Franciszka. Zapraszamy na Mszę św. dziękczynną za pontyfikat Papieża Franciszka i za 70
lat posługi kapłańskiej Papieża emerytowanego Benedykta XVI do katedry o godz. 12.00.
Małżeństwa które ślubowały w lipcu zapraszamy w przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 10.00, aby
odnowić przyrzeczenia małżeńskie. W czwartek I czwartek miesiąca, modlimy się w intencji powołań,
o godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, a po Mszy św. spotkanie Stowarzyszenia
Wspierania Powołań. W piątek I piątek miesiąca spowiedź św. od godz. 16.00. W sobotę I sobota
miesiąca o godz. 11.15 Różaniec a o 12.00 Msza św. Fatimska. Księża z Komunią św. udadzą się do
chorych we wrześniu.
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 fenomenie Medjugorje, o recepcie na udane
małżeństwo oraz relacja z nawiedzenia relikwii bł. Ks. Michaela McGivneya w naszej Parafii.
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.

Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w fundację naszego ostatniego fresku Matki Bożej
Wniebowziętej, Bóg zapłać. Do tej pory zebraliśmy 1200 zł, koszt całości to 7,5 tyś. zł.
Przy kościele św. Łukasza przeprowadzona będzie w niedzielę 4.07 akcja poboru krwi „Kropelka
Życia” od godz. 8.30 do 13.30 dla osób od 18 do 65 lat.
Przychodnie Nad Wisłą i Doktor informują, że będzie można skorzystać z płatnego badania USG
Doppler Żył i Tętnic. Szczegółowe informacje w gablotce.
Polećmy Panu Bogu naszych zmarłych: w tym tygodniu zmarł śp. Henryk Krzymiński l. 71, zam. ul.
Witosa 3 Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie….

