Ogłoszenia parafialne
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25 czerwca 2022
Od jutra ulega zmianie porządek Mszy św. i Biura Parafialnego. W niedziele nie ma Mszy św. o godz.
13.00, a w tygodniu o godz. 17.00, natomiast Biuro Parafialne czynne jest rano w poniedziałki, środy
i piątki od 9.00 do 10.00 i wieczorem od wtorku do czwartku po Mszy św. o godz. 18.00.
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 Matki Bożej NP. o 17.30. W środę
29.06 przeżywamy Uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła patronów Wiecznego Miasta i Papieża
Franciszka. Dzisiaj po wszystkich Mszach św. będziemy zbierali ofiary tzw. „świętopietrza” na
wsparcie charytatywnych działań Papieża.
Małżeństwa które ślubowały w lipcu zapraszamy w przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 10.00, aby
odnowić przyrzeczenia małżeńskie. W piątek I piątek miesiąca spowiedź św. od godz. 16.00. W
sobotę I sobota miesiąca o godz. 11.15 Różaniec a o 12.00 Msza św. Fatimska. Księża z Komunią św.
udadzą się do chorych we wrześniu.
Przypominamy o tradycyjnej Mini – Pielgrzymce po parafiach w Fordonie. Rozpocznie się ona od tego
roku w niedzielę 17.07 po Mszy św. wieczornej, a nie jak poprzednio w poniedziałek. 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.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o tym jak wzmacniać relacje małżeńskie, o tym o co
zbytnio się troszczymy w życiu oraz o św. Filipie Neri. Do przewodnika dołączono książkę 5 min z
Bogiem. Rozważania na każdy dzień lipca, całość 9.50 zł.
Zachęcamy do uczestnictwa w pieszej pielgrzymce z Fordonu do Chełmna, na odpust MB Bolesnej, 1
lipca 2021 roku. Zapisy przy kościele św. Mikołaja od 5.45, a wyjście o godz. 6.15.
Zapraszamy na 18 Pielgrzymkę Diecezjalną an Jasną Górę, która rozpocznie się 21.07. wszelkie
informacje i zapisy na stronie www.pielgrzymka.bydgoszcz.pl.
Polećmy Panu Bogu naszych zmarłych: śp. Ryszard Kowalski l. 63, zam. ul. Golloba 4; śp. Barbara
Sass l. 60, zam. ul. Rataja 6 oraz śp. Jan Smoliński l. 75, zam. ul. Gawędy 2. Dobry Jezu a nasz Panie,
daj im wieczne spoczywanie….

