Ogłoszenia parafialne
XIV Niedziela zwykła 04.07.2021 r.
3 lipca 2021

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 wtorku do czwartku. Miesiąc lipiec poświęcony jest
Najświętszej Krwi Chrystusa.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego, a w nim przesłanie Papieża Franciszka do dziadków i
osób starszych, art. o solidarności z Libanem oraz o tym jakich księży potrzeba na nadchodzące
czasy.
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.
Apostolstwo Żywego Różańca zaprasza na Mszę św. w intencji żywych i zmarłych członków
Apostolstwa w czwartek 8.07 o godz. 18.00. W przyszłą niedzielę II niedziela miesiąca, składka
przeznaczona jest na cele budowlane.
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.
Pragniemy jak najserdeczniej podziękować Rycerzom Kolumba za odnowienie i pomalowanie krzyża
misyjnego, który stoi przed kościołem, Bóg zapłać.
W związku z przygotowaniami prac związanych z naszym nowym tabernakulum prosimy o
przynoszenie do zakrystii niepotrzebnego złomu złota i srebra. Bardzo dziękuję.
Wakacje z wiatrakiem, oferta zajęć wakacyjnych na plakacie w gablotce.

W ostatnim tygodniu zmarł śp. Rafał Klawiński l. 43, zam. ul. Rataja 9. Polećmy go Bożemu
Miłosierdziu, Dobry Jezu a nasz Panie …..

