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Witamy jak najserdeczniej wszystkich gości przybywających do naszej parafii. Polecamy modlitwom
również wypoczywających na wakacjach i tych, którzy z różnych powodów nie będą mogli skorzystać
z urlopu. Miesiąc lipiec poświęcony jest Najświętszej Krwi Chrystusa.
W lipcu i w sierpniu obowiązuje porządek wakacyjny: 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 i piątki od 9.00
do 10.00 i wieczorem od wtorku do czwartku po Mszy św. o godz. 18.00. Codziennie odmawiany jest
Różaniec 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 Matki Bożej NP. o 17.30. W
czwartek I czwartek miesiąca Nabożeństwo w intencji powołań o godz. 17.30 z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu. W przyszłą niedzielę II niedziela miesiąca, składka przeznaczona jest na
cele budowlane.
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 fałszywych prorokach, o tym jak pandemia
zmieniła życie księży oraz o zakończeniu Roku Rodziny w naszej diecezji.
W czwartek 7 lipca zapraszamy na badania mammograficzne od 9.00 do 16.30, które odbędzie się na

placu przy kościele. Bezpłatne badania mammograficzne mogą wykonać Panie w wieku 50-69 lat, raz
na 24 miesiące. Wyniki badania są wysłane drogą pocztową na adres domowy. Ewentualna dalsza
diagnostyka wykrytej zmiany i leczenie dokonywane jest w Centrum Onkologii. Jest zatem znakomita
okazja wspólnie zadbać o zdrowie Kobiet z naszej rodziny parafialnej, w miesiącu lipcu szczególnie w
aspekcie zbliżającej się uroczystości Św. Anny, patronki matek i małżeństw. Może więc Mężowie,
Ojcowie Rodzin i Małżonkowie zadbają o swoje Panie namawiając je do tych badań, ofiarując swoje
zaangażowanie Św. Annie. Zapraszamy również Panie, które są gośćmi z Ukrainy.
Zapraszamy na 18 Pielgrzymkę Diecezjalną an Jasną Górę, która rozpocznie się 21.07. wszelkie
informacje i zapisy na stronie www.pielgrzymka.bydgoszcz.pl.
Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej ogłasza rekrutację w roku akademickim 2022/2023 na
studia Magisterskie Teologiczne, 2-letnie Podyplomowe Studia Teologiczni-Katechetyczne oraz
roczne Podyplomowe Studia Katechezy Przedszkolnej, szczegółowe informacje w gablotce.

