Ogłoszenia parafialne
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
15.08.2021 r.
14 sierpnia 2021

Przeżywamy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jest to jednocześnie rocznica
„Cudu nad Wisłą” i dzień Wojska Polskiego. Modlimy się w intencji naszych żołnierzy.
Witamy jak najserdeczniej przybywających do naszej Parafii Gości. Życzymy wszystkim dobrego
wypoczynku. W sierpniu obowiązuje porządek wakacyjny. Różaniec codziennie o godz. 17.30, w
poniedziałek wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz. 17.30, we wtorek Nabożeństwo do
św. Mateusza po Mszy św. o godz. 18.00 a w środę Nowenna do MBNP o godz. 17.30.
W czwartek 19.06 przybędą do nas parafianie z Sanktuarium Matki Bożej Królowej Męczenników z
ks. Dziekanem Janem Andrzejczakiem, by oddać się świętemu Józefowi w czasie Mszy św. o godz.
18.00. Przypominamy, że w czasie tej Mszy św. możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami. W czwartek również Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego.
Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza dzisiaj 15.08 na Mszę św. w intencji żywych i zmarłych
członków Apostolstwa o godz. 18.00.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: artykuł o tym jak Maryja pomaga nam w codziennej
drodze do świętości, o trudnych rozmowach nastolatków z rodzicami oraz o znaczeniu krzyża w
przestrzeni publicznej.
W zeszłą niedzielę w czasie składki budowlanej zebraliśmy 8140 zł., a na pomoc poszkodowanym w
powodziach 2900,00 zł, wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy, Bóg zapłać.
W przyszłą niedzielę p. Kazimierczak będzie rozprowadzał książki z wierszami, a zebrane
dobrowolne oferty będą przeznaczone na dożywianie dzieci na Filipinach.

Diecezjalny Ośrodek Kultu św. Rity w Fordonie zaprasza na 9 – miesięczne przygotowanie do
ogłoszenia Sanktuarium św. Rity każdego 22 dnia miesiąca, szczegółowe informacje na plakacie.
Gminny Komisarz Spisowy informuje, że w piątek 27.08 oraz każdy piątek września będzie możliwość
spisania się na stanowisku do samospisu lub przez rachmistrza spisowego na targowisku przy ul.
Pelplińskiej w godzinach od 8.30 do 14.00.
W zeszłym tygodniu zmarł nasz parafianin sp. Adam Gliwiński l. 64, zam. ul. Gościnna 3. Polećmy go
Bożemu miłosierdziu, dobry Jezu a nasz Panie….

