Ogłoszenia parafialne
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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 wtorku do czwartku.
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 przyszłą niedzielę poświęcenie pojazdów po mszach św. o godz. 8.00, 10.00
i 11.30.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o pocieszeniu duchowym, o powołaniu w rodzinie
oraz o radości, którą daje rodzina.
W zeszłą niedzielę zebraliśmy 7730 zł. w czasie składki budowlanej, dziękujemy również za ofiary na
nasze malowidło, łącznie zebraliśmy 5,500 zł., 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. W
poniedziałek 19.07 kolejna Msza św. dedykowana św. Józefowi, przybędą do nas Parafianie Parafii
św. S. Faustyny Kowalskiej wraz z ks. Proboszczem. Wszyscy możemy skorzystać z Odpustu
zupełnego związanego z Rokiem św. Józefa.
We wtorek 20.07 przybędzie do nas Pielgrzymka Krajeńska, brakuje jeszcze 10 noclegów, a w
niedzielę 1.08, 80 osobowa grupa pielgrzymów z Gdańska, brakuje jeszcze 60 noclegów. Chętnych
do przyjęcia pielgrzymów zapraszamy, by zgłosić się do zakrystii po Mszy św. Pielgrzymi przybędą
do nas ok. godz. 17.30.Przedszkole katolickie „U Karolka” przy Wiatraku przyjmuje zapisy dzieci w
wieku od 3 lat do 5 opiera swoje projekty wychowawcze o nauczanie św. Jana Pawła II.
W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Bolesław Bagrodzki l. 80, zam. ul. Rzeźniackiego 8; śp. Wiesława
Lepa l. 84, zam. ul. Porazińskiej 5; śp. Robert Szyperski l. 42, zam. ul. Brzechwy 3; śp. Eleonora
Cicha l. 87, zam. ul. Rataja 8 oraz śp. Irena Sroka l. 85, zam. ul. Mieszka I. Polećmy ich Bożemu
Miłosierdziu, Dobry Jezu a nasz Panie …..

