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Witamy serdecznie wszystkich gości przybywających do naszej parafii, życzymy dobrego pobytu w
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.
Obchodzimy dzisiaj wspomnienie św. Benedykta, patrona Europy. W piątek 16.07 obchodzimy
wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel. W czasie Mszy św. o godz. 18.00 będzie można przyjąć
szkaplerz karmelitański. Jest on szczególnym znakiem przynależności do Maryi.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego a w nim art. o słuchaniu Boga w trudnych chwilach
życia; o oczyszczeniu, reformie i jednoczącej sile sakramentów oraz relacja z modlitwy w katedrze
bydgoskiej w intencji Papieża Franciszka i emerytowanego Papieża Benedykta XVI.
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. ADŚ zaprasza na
Mszę św. w intencji żywych i zmarłych członków Apostolstwa w czwartek 15.07 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.
Centrum Onkologii zaprasza kobiety w wieku od 50 do 69 lat na badania mammograficzne w
mobilnej pracowni mammograficznej (mammobusie), który ustawiony będzie na parkingu przy
naszym kościele, we wtorek 13 lipca od godz. 8.00 do 16.15. Badanie można wykonać raz na dwa
lata.

