Ogłoszenia parafialne
XXII Niedziela zwykła 29.08.2021 r.
28 sierpnia 2021

św. Augustyn z Hippony
Od środy 1.09 powraca Msza św. o godz. 17.00, a w niedziele o godz. 13. Biuro Parafialne czynne
będzie w środę i w czwartek po południu od 16.00 do 16.50. W poniedziałek wystawienie
Najświętszego Sakramentu o godz. 17.30, we wtorek modlimy się do św. Mateusza, a w środę Msza
św. do św. Józefa o godz. 17.00, a o 17.30 Nowenna do Matki Bożej NP.
W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca, modlimy się w intencji powołań. O godz. 17.30
wystawienie Najświętszego Sakramentu i spotkanie Stowarzyszenia Wspierania Powołań. W I piątek
miesiąca, okazja do spowiedzi św. dla uczniów klas IV i V od godz. 16.00, dla uczniów klas VI do VIII
od godz. 16.30, a od 17.30 dla licealistów i dla dorosłych. W sobotę I sobota miesiąca. o godz. 11.15
Różaniec a o godz. 12.00 Msza św. Fatimska, Księża udają się z Komunią św. do chorych.
W przyszłą niedzielę zapraszamy pary, które ślubowały we wrześniu na Mszę św. o godz. 10.00 aby
odnowić przyrzeczenia małżeńskie. Dzisiaj rozpoczyna praktykę w naszej Parafii ks. diakon Grzegorz
Białek z Bydgoszczy, życzymy mu by był to czas pełen ludzkiej życzliwości oraz obfitych łask Bożych.
Szczęść Boże.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. na temat roli religii w szkole, o potrzebie zmian w
formacji do kapłaństwa oraz wspomnienie pośmiertne ks. prof. Marka Pyca.
Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej ogłasza nabór na studia magisterskie zaoczne z
teologii; 2-letnie studia podyplomowe teologiczno-katechetyczne oraz roczne podyplomowe studia
katechezy przedszkolnej. Rekrutacja trwa do 20.09, szczegółowe informacje na stronie internetowej.
Gminny Komisarz Spisowy informuje, że w 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.
Zrzeszenie Harcerskie Piąta.PL w sobotę 4.09 zaprasza mieszkańców Fordonu na wydarzenie
„Starofordoński Koniec Wakacji”. W programie terenowa gra rodzinna ”Poznaj Fordon od nowa”
oraz Ognisko Niepodległości – wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Rozpoczęcie na placu przy
ul. Jana Styki o godz. 14:30.
W zeszłym tygodniu zmarli: śp. Alicja Rataj l. 65, zam. ul. Kwiatkowskiego 4; śp. Jan Rogowski l. 84,
zam. ul. Golloba 16; śp. Helena Dyksa l. 73, zam. ul. Porazińskiej 2; śp. Maciej Borucki l. 54, zam. ul.
Monte Casino 2 oraz śp. Kazimierz Król l. 72, zam. ul. Brzechwy 3. Polećmy ich Bożemu
Miłosierdziu: Dobry Jezu a nasz Panie………

