
Ogłoszenia duszpasterskie – 18.07.2021 r. 
XVI  Niedziela Zwykła 

 

1. Trwają wakacje – pamiętajmy o świętowaniu Dnia Pańskiego. Jednocześnie 

prosimy o właściwy ubiór i godne zachowywanie się  

w świątyni.  
 

2. Przypominamy, że w czasie wakacji biuro parafialne jest czynne w poniedziałki, środy i piątki 

w godz. 16.30 – 17.30. 
 

3. W lipcu i sierpniu Msza św. wieczorna sprawowana jest w niedziele o godz. 19.00 a w dni 

powszednie o godz. 8.00 i 18.00  
 

4. W poniedziałek przypada 19 dzień miesiąca, który jest poświęcony św. Józefowi. Za Jego 

wstawiennictwem wypraszamy łaski u Pana Boga. Po Mszach św. odmówimy wspólnie litanię do 

św. Józefa. Przypominamy o możliwości zyskania odpustu zupełnego.  
 

5. W tym roku z naszej parafii wyruszy po raz 35 Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej do 

Częstochowy. Zapisy do 25 lipca. Formularz zgłoszeniowy dostępny u ks. Szymona. Ten kto zapisał 

się przez Internet proszony jest o wypełnienie formularza i dostarczenie go do księdza przewodnika. 

Ostatnie spotkanie przed pielgrzymką w sobotę 24 lipca o 19.00 w salce parafialnej. 
  

6. Z tyłu kościoła zostały wystawione kartki na intencje, w których pielgrzymi i ks. przewodnik będą 

codziennie modlić się na różańcu i Mszy św. a w Częstochowie zostaną złożone  

do skarbony z intencjami. Prosimy o ich dostarczanie do niedzieli 25 lipca. 
 

7. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. poświęcone zostaną pojazdy z okazji święta patrona 

kierowców, św. Krzysztofa. Tradycyjnie ofiary zbierane do koszyka zostaną przekazane na pomoc 

misjonarzom. 
 

8. Z ogromną radością informujemy, że uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej rewelacyjnie zdali 

egzamin ósmoklasisty. Osiągnęli bardzo wysokie noty: język polski 84%,  matematyka 84% , język 

angielski 90% , język niemiecki 91%, co dało im stanin 9 czyli najwyższy. Gratulujemy 

nauczycielom i uczniom. Zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą szkoły. 
 

9. Serdecznie zapraszamy osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, do udziału w 

projekcie pt. „Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Inowrocławia". W ramach projektu 

oferujemy usługę opiekuńczą w placówce Dziennego Domu Pobytu działającej przy Naszej 

Parafii. Informacje na temat projektu dostępne są na plakatach, w biurze parafialnym oraz na stronie 

internetowej w zakładce „Projekty”. 
 

10. W związku z pytaniami parafian dotyczącymi wpłat na konto z przeznaczeniem na sklepienie naszej 

świątyni, informujemy, że członkowie Żywego Różańca, Wspierania Powołań Kapłańskich oraz 

Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii podjęło decyzję o przeprowadzeniu kwesty na ten cel w każdą 

czwartą niedzielę miesiąca. Przypominamy, że można wpłacać indywidualne ofiary na ten cel. 

Cegiełki wraz z numerem konta dostępne są na stoliku oraz  

w zakrystii.  Za wsparcie i hojność składamy serdeczne Bóg zapłać. 
 

11. Dziękujemy za ubiegłotygodniową składkę inwestycyjną, która wyniosła: 8232 zł.  

Za złożone ofiary składamy: Bóg zapłać! 
 

12. Przy wyjściu z kościoła można nabyć nowy numer „Przewodnika Katolickiego”. 
 

13. Miłosierdziu Bożemu polecajmy: śp. Alicję Artwik, śp. Aleksandrę Bligę i wszystkich naszych 

bliskich zmarłych. Wieczny odpoczynek… 


