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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 Synodalnym rachunku sumienia, czyli problemach
z jakimi musi zmierzyć się Kościół; corocznym sierpniowym wezwaniu do trzeźwości oraz pieszej
pielgrzymce na Jasną Górę, która wyruszyła z katedry bydgoskiej.
W czwartek pierwszy czwartek miesiąca. o godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu i
modlitwa w intencji powołań. W piątek pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. od godz.
16.00 do 18.00. W sobotę pierwsza sobota miesiąca oraz święto Przemienienia Pańskiego, Msze św.
o godz. 7.00 i 18.00. Tego dnia również Msza św. Fatimska o godz. 12.00. i o godz. 11.15 Różaniec
św.
W poniedziałek przybędzie do nas ok. 80 osobowa grupa pielgrzymów z Gdańska, brakuje jeszcze 40
noclegów, chętnych do przyjęcia pielgrzymów zapraszamy, by zgłosić się do zakrystii po Mszy św.
Pielgrzymi przybędą do nas ok. godz. 17.30.
Od poniedziałku 1.08 od godz. 12.00 do wtorku 2.08 istnieje możliwość uzyskania odpustu zupełnego
Porcjunkuli za pobożne nawiedzenie kościoła parafialnego i odmówienie Ojcze nasz i Wierzę w Boga
oraz modlitwy w intencjach Ojca św.
W przyszłą niedzielę 7 sierpnia odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w czasie Mszy św. o godz.
10.00 dla par, które zawierały związek małżeński w sierpniu.
W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Teresa Przesławska, lat 65, zam. ul Szancera 3; śp. Halina Figler, lat
86, zam. ul. Gościnna 2; śp. Marian Konowalski, lat 90, zam. ul. GOPR 9 oraz śp. Tadeusz
Jędrzejewski, lat 72, zam. ul. Skarżyńskiego 7.
Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu, Dobry Jezu a nasz Panie …..

