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Witamy jak najserdeczniej wszystkich gości przybywających do naszej parafii. Polecamy modlitwom
również wypoczywających na wakacjach i pozostających w domach.
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.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o znaczeniu Szkaplerza Matki Bożej oraz rozmowa z
ks. Marcinem Jersem na temat podsumowania prac synodalnych w naszej Diecezji.
W piątek obchodzimy święto św. Marii Magdaleny. W zeszłą niedzielę zebraliśmy 6950 zł. w czasie
składki budowlanej, Bóg zapłać.
Dzisiaj rozpoczynamy naszą Mini – Pielgrzymkę po parafiach w Fordonie. Rozpoczęcie w naszej
Parafii o godz. 18.00 i przejście do Parafii św. Jana Pawła II. W poniedziałek z Parafii św. Jana Pawła
II po Mszy św. o godz. 18.00 przejdziemy do Parafii św. Faustyny. We wtorek po Mszy św. o godz.
18.00 z Parafii św. Faustyny do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Męczenników. W środę do Parafii
św. Marka, w czwartek do Parafii św. Łukasza, w piątek do Parafii św. Jana Ap., w sobotę do Parafii
św. Mikołaja, a w przyszłą niedzielę z Parafii św. Mikołaja po Mszy św. o godz. 18.30 MiniPielgrzymka zakończy się w naszej Parafii ok. godz. 20.30 Apelem Jasnogórskim.
W środę 20.07 przybędzie do nas Pielgrzymka Krajeńska, brakuje jeszcze 20 noclegów, a w
poniedziałek 1.08, 100 osobowa grupa pielgrzymów z Gdańska, brakuje jeszcze 80 noclegów.
Chętnych do przyjęcia pielgrzymów zapraszamy, by zgłosić się do zakrystii po Mszy św. Pielgrzymi
przybędą do nas ok. godz. 17.30.
W ostatnim tygodniu zmarła śp. Ewa Lewandowska l. 72, zam. ul. Rzeźniackiego 1b. Polećmy ją
Bożemu Miłosierdziu, Dobry Jezu a nasz Panie …..

