Ogłoszenia parafialne
XV Niedziela zwykła 10.07.2022 r.
9 lipca 2022

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 Nieustającej Pomocy o
godz. 17.30. Apostolstwo Żywego Różańca zaprasza w czwartek 14.07 na Mszę św. o godz. 18.00 i na
spotkanie, w piątek, Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza na Mszę św. w intencji żywych i zmarłych
członków Apostolstwa o godz. 18.00.
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 potrzebie katechumenatu dla narzeczonych, o
katechezie w szkole oraz o powstaniu nowego Centrum Formacyjno-edukacyjnego w Bydgoszczy.
W poniedziałek obchodzimy wspomnienie św. Benedykta, Patrona Europy, a w sobotę Matki Bożej z
Góry Karmel, w czasie Mszy św. o godz. 18.00, będzie można przyjąć szkaplerz karmelitański, który
jest szczególną obroną przed atakami Złego i znakiem przynależności do Maryi.
Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej ogłasza rekrutację w roku akademickim 2022/2023 na
studia Magisterskie Teologiczne, na 2-letnie Podyplomowe Studia Teologiczni-Katechetyczne oraz

roczne Podyplomowe Studia Katechezy Przedszkolnej, szczegółowe informacje w gablotce.
Pomódlmy się w intencji naszych zmarłych: śp. Maria Kortas l. 73, zam. ul. Porazińskiej 7; śp. Irena
Ostrowska l. 85, zam. ul. Chałubińskiego 1 oraz śp. Zofia Szymańska l. 72, zam. ul. Witosa 2. Dobry
Jezu a nasz Panie….

