15.05.2016

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
1. Dzisiejszą Niedzielą Zesłania Ducha Świętego otwieramy się na światło Prawdy, które
nieustannie towarzyszy człowiekowi wiary, chętnie współpracującemu z darami Ducha
Świętego. To właśnie w dzisiejszy dzień Jezus Chrystus na wszystkich Apostołów i cały
Kościół zesłał obiecanego Ducha Pocieszyciela.
2. W poniedziałek 16 maja obchodzimy tzw. drugi dzień Zielonych Świąt – Święto Matki
Kościoła. Msza Św. w Opławcu o godz. 18.00.
3. Dzisiaj podczas Mszy Św. o godz. 11.30 dziewięcioro dzieci z naszej parafii przyjmie po
raz pierwszy Pana Jezusa do swoich serc w Komunii Św. Otoczmy te dzieci i ich rodziny
naszą modlitwą.
4. Trwa miesiąc maj. Zapraszam na nabożeństwa majowe codzienne o godz. 18.00. W tym
tygodniu będą szczególnie uroczyste z uwagi na. biały tydzień. Zapraszam dzieci,
rodziców, rodziny i naszych parafian na to piękne nabożeństwo maryjne.
5. Już teraz proszę o włączenie się w przygotowania do uroczystości Bożego Ciała. Proszę o
udekorowanie trasy i przygotowanie czterech ołtarzy w tych miejscach co zawsze Proszę
także rodziców o to, aby nie zabrakło dziewczynek sypiących kwiatki podczas procesji.
Pierwsza próba dziewczynek w poniedziałek o godz. 17.30 przed kościołem. Próby będzie
prowadziła siostra Adriana. .
6. Dzisiaj po każdej Mszy Św. ministranci zbierają ofiary do puszek na ŚDM.
7. Ks. Mirosław Pstrągowski zaprasza na nabożeństwo do Św. Rity za tydzień w niedzielę 22
maja na godz. 16.00 do parafii Św. Łukasza Ewangelisty w Fordonie.
8. Ks. Bp Jan Tyrawa w niedzielę 22 maja zaprasza na V Bydgoski Marsz dla Życia i
Rodziny, który rozpocznie się Mszą Św. w Katedrze o godz. 12.30.
9. Za tydzień po Mszy Św. o godz. 11.30 spotkanie rodziców i młodzieży przygotowującej
się do sakramentu Bierzmowania.
10. Zapraszamy na przedostatni wykład ks. prof. Bogdana Czyżewskiego o Chrzcie Św. w
piątek na godz. 19.00. Tematem wykładu będzie „Po co rodzice chrzestni?”.
11. Ponownie informuję, że IX festyn parafialny odbędzie się 25 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.
12. Grono Pedagogiczne ZS nr 22 i Rada Rodziców zapraszają wszytki dzieci i dorosłych w
sobotę 21 maja na piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka na boisku szkolnym w godz. od
16.00 do 20.00. Przewidziano wiele atrakcji. Zapraszamy.
13. W ubiegłym tygodniu zmarła Pani Genowefa Bryll, siostra Ks. Prałata. Pogrzeb odbył się
w sobotę na cmentarzu nowofarnym. Polećmy jej duszę i naszych zmarłych Miłosierdziu
Bożemu. Wieczny odpoczynek…

