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Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Dziękujemy Panu Bogu za
wszystkie łaski otrzymane w kończącym się Roku Kościelnym. Zapraszamy na koncert
patriotyczny "Niepodległa" w wykonaniu fordońskiej młodzieży połączony z modlitwą o pokój, dzisiaj
o godz. 19.00 w kościele. We wtorek wspominamy św. Cecylię, patronkę śpiewu kościelnego, naszym
organistkom, chórzystom, scholce, P. Kazimierzowi składamy najserdeczniejsze życzenia i
dziękujemy za Waszą posługę w Parafii.
Siedem lata temu dokonaliśmy poświęcenia figury Serca Pana Jezusa i naszej Parafii Sercu
Jezusowemu, módlmy się o obfite owoce tej konsekracji. Dziękujemy Ks. Krzysztofowi Kowalowi za
kolejne rozważanie na temat wynagrodzenia Panu Jezusowi i za zaproszenie nas na poniedziałkową
adorację Najświętszego Sakramentu.
W poniedziałek wystawienie Najświętszego Sakramentu od godz. 13.00 do 16.55 i od 17.30 do 17.55,
o godz. 15.00 Koronkę do Bożego Miłosierdzia, we wtorek nabożeństwo do św. Mateusza Ap. i Ew., a
w środę Nowenna do MBNP i wymieniani za zmarłych. Jak co roku zachęcamy do przynoszenia
Toreb Miłosierdzia z żywnością oraz środkami czystości, prosimy by nie przynosić odzieży. Jest
jeszcze kilka wolnych Mszy św. w grudniu i w styczniu.
W poniedziałek zapraszamy na Studencką Strefę Dialogu na godz. 20.00; młodzież z klas 6-8 szkoły
podstawowej zapraszamy na spotkanie oazowe w środę na godz. 18.00, a młodzież licealną
zapraszamy w środę o 19.00. Lektorzy mają swoje spotkanie w czwartek o godz. 19.00, a ministranci
w sobotę o godz. 9.30.
W przyszłą niedzielę I Niedziela Adwentu, rozpoczynamy nasze rekolekcje adwentowe pt. „Odkryć w
sobie świętego człowieka”, które potrwają do wtorku, poprowadzi je o. Mariusz Wójtowicz OCD. Od
przyszłej niedzieli będzie można nabyć świece wigilijne.
W zeszłym tygodniu zebraliśmy 1810 zł na pomoc dla Ukrainy i 8230 zł na cele budowlane, Bóg
zapłać. Po Mszy św. będziemy zbierali ofiary na pomoc potrzebującym migrantom. Na stolikach
wyłożone są teksty Koronki do krwawych łez Maryi z różańcami, można je sobie zabrać i modlić się w
domach.
Ks. Biskup Krzysztof Włodarczyk zaprasza we wszystkie soboty Adwentu na Katedralne rozważania
adwentowe o godz. 17.15, rozpoczęcie w przyszłą sobotę.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o dzietności w Polsce i o potrzebie odbudowywania
wiarygodności w Kościele.

