PORZĄDEK NABOŻEŃSTW od 18 do 25.07.2021
730
900
16 NIEDZIELA
ZWYKŁA

1100

18. 07. 2021

1530
1600
PONIEDZIAŁEK
19. 07. 2021

1800

Za + męża Andrzeja Górala w 1. roczn. śmierci i ++ z rodziny.

700

Za + S.M. Małgorzatę w kolejną roczn. śmierci oraz + Adama
Pławeckiego.

730

Nabożeństwo do św. Antoniego.

1730

1800

Nabożeństwa do MBNP.
Za + mamę Janinę Leśniak w 4. roczn. śmierci ++ ojca Mieczysława,
brata Wiesława, szwagra Czesława oraz ++ z rodziny Leśniak,
Szczepański, Połubiński i + Wiesława Dembkowskiego.

700

Za ++ rodziców Zofię i Augustyna Biełka ++ Marię i Jakuba Święs
+ siostrę Gertrudę Kotficki i ++ z pokrewieństwa z obu stron.

1700

Adoracja Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwo do NSPJ.

1800

Za + mamę Ewę Babiarczyk w 1. roczn. śmierci + ojca Józefa
Babiarczyk i ++ z rodziny.
Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o radość życia wiecznego za
++ rodziców Marię i Rudolfa Machalica, brata Antoniego
oraz ++ z rodzin Pustelnik i Ciepły.
Do Miłosierdzia Bożego za + męża, ojca i dziadka Jana Prasoł
w 4. roczn. śmierci oraz ++ z rodziny z o obu stron.
Msza św. w kaplicy szpitalnej.
Do NSPJ przez wstawienn. MBNP i św. Krzysztofa z podziękow. za
otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Krzysztofa
Ziomek w dniu 50-tych urodzin oraz o Boże błogosł. dla żony, córki
i syna. (TD)
Nieszpory niedzielne.
Do Miłosierdzia Bożego za + męża, tatę i dziadka Bogdana Jarosz
w 2. roczn. śmierci oraz ++ Zofię Jarosz i Władysławę Sitko
i ++ z rodziny.

WTOREK
20. 07. 2021

ŚRODA
21. 07. 2021

CZWARTEK
22. 07. 2021
ŚWIĘTO ŚW. MARII
MAGDALENY

PIĄTEK
23. 07. 2021
ŚWIĘTO ŚW.
BRYGIDY, ZAK.,
PATRONKI EUROPY

SOBOTA
24. 07. 2021
WSPOMNIENIE ŚW.
KINGI, DZ

1730
1800
730
900

17 NIEDZIELA
ZWYKŁA

Do Miłosierdzia Bożego i wszystkich świętych za + teściową Zofię
Mierczak ++ teścia Czesława, męża Jana + Bogdana Nowak i dusze
w czyśćcu cierpiące.
Msza św. w kaplicy szpitalnej.
Do NSPJ przez wstawienn. MBNP z podziękow. za otrzymane łaski
z prośbą o zdrowie, Dary Ducha Świętego i Boże błogosł. na dalsze
lata w intencji Marii i Antoniego Rodak z okazji 50. roczn. ślubu oraz
o Boże błogosł. dla dzieci z rodzinami. (TD)
Nieszpory niedzielne.
Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o radość życia wiecznego za + tatę
Wacława Dominiak w 3. roczn. śmierci + mamę Annę ++ z rodzin
z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

1100

25. 07. 2021

1530
1600

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
16 NIEDZIELA ZWYKŁA
18.07.2021
1. Zapraszamy dziś na godz. 15:30 na nieszpory niedzielne, o godz. 16:00 Msza św.
popołudniowa.
2. Dzisiejsza kolekta zostanie przeznaczona na potrzeby naszej parafii z uwzględnieniem
dezynfekcji i sprzątania kościoła. Za tydzień w niedzielę kolekta zostanie przeznaczona na
zapłacenie faktury za nowo zakupiony sprzęt ogrodowy.
Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy za każdą złożoną ofiarę.
3. Przypominamy, że w okresie wakacyjnym Msze św. w naszej parafii są odprawiane według
następującego porządku:
- niedziela godz. 7:30, 11:00, 16:00, (kaplica szpitalna 9:00),
- poniedziałek, środa, piątek, sobota - godz. 18:00,
- wtorek i czwartek – godz. 7:00.
4. W czwartek przypada święto św. Marii Magdaleny,
- w piątek święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy,
- w sobotę wspomnienie św. Kingi, dziewicy.
5. W przyszłą niedzielę (25 lipca) będziemy obchodzić wspomnienie św. Krzysztofa – patrona
kierowców. W związku z tym za tydzień po każdej Mszy św. poświęcimy pojazdy mechaniczne
i będzie przeprowadzona Akcja św. Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr na środki transportu dla
Misjonarzy – Twoje podziękowanie za szczęśliwe podróże.
6. Z inicjatywy Papieża Franciszka 25 lipca 2021 będziemy obchodzić pierwszy Światowy
Dzień Dziadków i Osób Starszych. Jako parafia chcemy włączyć się w świętowanie tego
wydarzenia, a tym samym dotrzeć do każdej babci, dziadka, do każdej osoby samotnej
z przekazem bliskości i jedności.
Msza św. w intencji starszych i samotnych parafian będzie sprawowana w poniedziałek
(26 lipca) o godz. 9:30 w liturgiczne wspomnienie św. Anny i Joachima, a po niej zapraszamy
wszystkich uczestników i ich opiekunów do salki i na ogrody parafialne na mały poczęstunek.
7. Zachęcamy młodzież do udziału w Festiwalu Życia, który odbędzie się w Kokotku w dniach
23–29 sierpnia br. Wydarzenie to, współorganizowane przez naszą archidiecezję, adresowane
jest do szeroko pojętej grupy młodych i ma ono formę rozbudowanych rekolekcji. Więcej
informacji na stronie www.festiwalzycia.pl
8. Mobilny punkt szczepień przeciw covid-19 przypomina o drugiej dawce szczepień
ochronnych, które odbędą się we wtorek (20 lipca) w salce pod probostwem.
9. Zachęcamy do zakupu i czytania prasy katolickiej. W najnowszym wydaniu „Gościa
Niedzielnego” Oblaci z Kanady wyjaśniają, jaka jest prawda o odkrytych grobach indiańskich
dzieci i jakie są przyczyny podpalania kościołów w tym kraju. A w wakacyjnym cyklu tama we
Włocławku – miejsce związane z męczeńską śmiercią ks. Jerzego Popiełuszki.
10. Wszystkim parafianom i gościom życzymy dobrego niedzielnego
w gronie rodziny, zaś wybierającym się na wakacje udanych wyjazdów.

wypoczynku

