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1.W wakacje obowiązuje następujący porządek Mszy Świętych niedzielnych: 7.30, 11.00 i 20.00.
Nie będzie Mszy o godz. 9.00 i 18.00. W Sokołowie Budzyńskim Msza o godz. 9.30.
2.Poświęcenie wszystkich możliwych pojazdów w związku ze wspomnieniem Św. Krzysztofa –
patrona kierowców będzie miało miejsce dzisiaj po każdej Mszy Świętej. Prosimy o podjeżdżanie
przed zakrystię pojazdami i zatrzymanie się na moment błogosławieństwa. Każdy prowadzący
otrzyma obrazek i jedną z pamiątek. Złożone przy tej okazji ofiary zostaną przeznaczone na
środki transportu dla misjonarzy w ramach projektu MIVA Polska. Za wsparcie z góry płynące
serdeczne „Bóg zapłać”.
3.Zapraszamy na apele maryjne w soboty o godz. 21:00 przy figurze Matki Bożej.
4.Biuro parafialne jest czynne w dni powszednie po drugiej Mszy Świętej.
5.W dniach od 28 lipca do 6 sierpnia trwać będzie Piesza Pielgrzymka Archidiecezji
Gnieźnieńskiej na Jasną Górę pod hasłem „ Idźcie i głoście”. Wszelkiego rodzaju informacje
można uzyskać w parafii Św. Floriana w Chodzieży.
6.Tradycyjnie 3 sierpnia, tym razem w czwartek będziemy gościć w naszej parafii Pieszą
Pielgrzymkę Koszalińsko – Kołobrzeską na Jasną Górę. Grupa będzie liczyła około 300 osób.
Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie gościny z góry składamy serdeczne „ Bóg zapłać”.
7.Pod chórem na stoliku zostały wyłożone rachunki sumienia, które mają pomóc w
przygotowaniu do godnego i owocnego przeżycia Spowiedzi Świętej. Po skorzystaniu z tej
pomocy, prosimy nie zabierać kartek ze świątyni i pozostawić je w pierwotnym miejscu.
8.W piątek, tj. 18 sierpnia planujemy parafialną pielgrzymkę tzw. Szlakiem Piastowskim.
Odwiedzimy następujące miejsca: Ostrów Lednicki, Gniezno, Strzelno i Kruszwicę. W
programie przewidziana jest Eucharystia w Katedrze Gnieźnieńskiej, a po niej wspólny obiad.
Koszt wynosi 70 zł. Zapisy w zakrystii i biurze parafialnym.
9.Dziękujemy za wszelkiego rodzaju prace porządkowe wokoło naszych świątyń w Budzyniu i
Sokołowie Budzyńskim.
10.W minionym tygodniu rozpoczęły się prace w kościele Świętego Andrzeja, gdzie
remontowane są schody wejściowe na chór. Natomiast w kościele parafialnym Świętej Barbary
rozpoczęły się prace przygotowawcze, związane z zabezpieczeniem świątyni przed kapitalnym
remontem. Rozpoczęliśmy je od demontażu i konserwacji organów piszczałkowych.
11.Zachęcamy do zakupienia i lektury Przewodnika Katolickiego.
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