10.05.2015

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
1. Za tydzień podczas Mszy Św. o godz. 11.30 dziewięcioro dzieci z naszej parafii przyjmie po
raz pierwszy Pana Jezusa do swoich serc w Komunii Świętej. Otoczmy te dzieci i ich
rodziny naszą modlitwą. Spowiedź św. dla dzieci, rodziców i rodzin w piątek o godz. 16.30
2. W piątek 15 maja, który jest trzecim piątkiem miesiąca, odbędzie się wykład ks. prof.
Bogdana Czyżewskiego o godz. 18.45 na temat „Biblia historią zbawienia”. Serdecznie
zapraszamy.
3. Tak., jak co roku, w sobotę 16 maja o godz. 12.00 w Smukale na Cmentarzu Obozowym
przy ul. Baranowskiego odbędzie się przy udziale władz samorządowych, uczniów naszej
szkoły i kompanii honorowej Wojska Polskiego uroczysta Msza Św. w intencji ofiar obozu.
4. Już dzisiaj informuję, że tradycyjnie VIII festyn parafialny odbędzie się w ostatnią sobotę
czerwca, tj. 27 czerwca na boisku przy ul. Rajskiej. Bardzo proszę o organizowanie fantów
na loterię i upominków dla dzieci biorących udział w konkursach. Osoby, które chciałyby
zafundować nagrody główne lub sfinansować jakieś działania, prosimy o kontakt
w zakrystii. Już dzisiaj informuję, że poza wieloma różnymi występami zespołów i innymi
atrakcjami, tzw. gwiazdą wieczoru będzie znany zespół Gang Marcela.
5. Dyrekcja Zespołu Szkół nr 22 zaprasza rodziców uczniów klas III szkoły podstawowej na
spotkanie informacyjne w sobotę 16.05. na godzinę 10.00 do świetlicy szkolnej.
6. Dzisiaj II niedziela miesiąca. Zebrane ofiary przeznaczamy na malowanie i remont kościoła.
Ponawiam swoją prośbę o składanie dodatkowych ofiar na ten cel. W tym tygodniu dwie
rodziny złożyły taka ofiarę. Ofiarodawcom już teraz składam serdeczne „Bóg zapłać”.
7. Dzisiaj po każdej Mszy Św. wolontariusze Hospicjum Ks. Jerzego Popiełuszki zbierają
ofiary do puszek. Celem bydgoskiej akcji jest zakup samochodu na dojazdy do chorych
w ramach opieki domowej. Bardzo proszę o wsparcie tego dzieła.
8. Organizacja Kościoła Katolickiego „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” pomaga ofiarom
wojen, prześladowań i kataklizmów. W ramach tej pomocy prosimy o przekazanie zużytego
sprzętu elektronicznego i elektrycznego w dniach 14-15 maja, tj. w czwartek i piątek, do
godz. 15.00 na terenie szkoły przy śmietniku.
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