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Bracia: Z Chrystusem pogrzebani jesteście w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez 

wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił. I was, umarłych na skutek występków i "nieobrzezania" waszego 

grzesznego ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, 

przygniatający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy 

do krzyża. (Kol 2, 12-14) 
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Gościmy dzisiaj w naszej Parafii Ojca Romana Borowskiego SVD, siostrzeńca Siostry Łucji 

SSpS, który od 31 lat pracuje na misjach w Pargwaju. 

2. W poniedziałek, 25 lipca, we wspomnienie św. Krzysztofa, przypada dzień imienin Biskupa 

Bydgoskiego Krzysztofa Włodarczyka. O godz. 17.00 w Katedrze pw. Św. Marcina i Mikołaja 

sprawowana będzie Eucharystia w intencji solenizanta. 

3. Wakacyjny porządek Mszy św. w naszym kościele: w niedziele godz.: 8.00, 10.00, 12.00 i o 

17.30, w dni powszednie od poniedziałku do piątku o godz. 18.30, natomiast w soboty o godz. 

7.30 i 18.30. 

4. Jutro kończymy coroczną Akcję Święty Krzysztof – 1 grosz za szczęśliwie przejechany 

1 kilometr, który przeznaczamy na środki transportu dla misjonarzy. Ofiary na ten cel 

można wrzucać do puszek przed kościołem lub do skarbony pod chórem, pod figurą św. 

Antoniego z Padwy. 

5. Jutro przeżywamy wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców. Nowo zakupione 

samochody, motory i rowery pobłogosławimy po Mszy św. o godz. 18.30. Poświęcenie 

pojazdów odbędzie się na terenie przykościelnym. Składkę zbieraną w trakcie Mszy św. 

przeznaczamy na wsparcie Akcji Święty Krzysztof. 

6. W wtorek przypada wspomnienie Świętych Joachima i Anny, dziadków Pana Jezusa. W tym 

dniu naszą szczególną modlitwą otaczajmy wszystkich dziadków i babcie, zarówno żyjących 

jak i tych, którzy odeszli już z tego świata. 

7. Szkoła Maryi zaprasza na Eucharystyczny Wieczór Uwielbienia. Początek w najbliższą sobotę 

po wieczornej Mszy św. Więcej informacji na plakacie.  

8. Biuro Parafialne czynne jest w tym tygodniu od poniedziałku do piątku przed południem od 

godz. 10.00 do 12.00 i dodatkowo w czwartek od 17.00 do 18.00. 

9. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 

0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”. 

10. Dziękujemy za złożone ofiary. 

11. Po odpustowej Mszy św. zebraliśmy i przekazaliśmy na budowę studni głębinowej w Nyive w 

Togo 2233 zł i 96 gr. Wszystkim ofiarodawcom Siostra Aldona Wysocka SSpS bardzo 

dziękuje. Bóg zapłać. Do tej pory zebrano na ten cel ponad 16 000 zł, a brakuje jeszcze 

ponad 13 000 zł. Koszt budowy studni to 6130 EURO co na tę chwilę równe jest 29 424 zł. 

Poniżej podajemy nr konta: 
Fundacja Sięgnij NIEBA 

ul. Włodarzewska 67C/20 
02-384 Warszawa 

Tytuł przelewu: darowizna - studnia głębinowa w Togo 
Numer konta: 

65 1140 2004 0000 3502 7563 2596 

 

Liczy się naprawdę każda złotówka! 

 

12. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu. 

13. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego. 

14. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. 


