15.05.2022
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
V NIEDZIELA WIELKANOCNA
1. Dzisiaj podczas Mszy Św. o godz. 11.30 osiemnaścioro dzieci z naszej parafii przyjmie
po raz pierwszy Pana Jezusa do swoich serc w Komunii Św. Otoczmy te dzieci i ich
rodziny naszą modlitwą.
2. Od dzisiejszej niedzieli Msze Św. o godz. 10.00 będą odprawiane w Smukale na
zewnątrz, na tak zwanej Bożej Roli.
3. Zapraszamy na nabożeństwa majowe codzienne o godz. 18.00. W tym tygodniu będą
szczególnie uroczyste, z uwagi na biały tydzień. Zapraszamy dzieci, rodziców, rodziny i
naszych parafian na to piękne nabożeństwo maryjne. Msze Św. w białym tygodniu
codziennie o godz. 18.00.
4. W piątek 20 maja przypada 16. rocznica święceń kapłańskich Ks. Rafała. Zapraszamy
na Mszę Św. na godz. 18.00.
5. W piątek o godz. 20.00 różaniec mężczyzn pod krzyżem.
6. Wyjątkowo w sobotę 21 maja, po Mszy Św. wieczornej, będzie wykład Ks. Profesora
Bogdana Czyżewskiego o Bł. Kard. Stefanie Wyszyńskim pt. „Kocham Ojczyznę
więcej niż własne serce… „Solidarność” i ostatnie dni życia Prymasa”. Zapraszamy.
7. W sobotę 28 maja, w wigilię Wniebowstąpienia Pańskiego, o godz. 12.00 zostanie
odprawiona Msza Św. na cmentarzu obozowym przy ul. Baranowskiego.
8. Za tydzień w niedzielę 22 maja w parafii Św. Łukasza Ewangelisty w Fordonie zostanie
oficjalnie ustanowione sanktuarium Św. Rity przez Ks. Bp Krzysztofa Włodarczyka.
Uroczysta Msza Św. o godz. 13.00. Natomiast od środy do piątku ks. Mirosław
Pstrągowski na Mszę Św. na godz. 18.00 z konferencją, prowadzoną przez o. Azariasza
Hessa. Szczegółowe informacje w gablotce parafialnej.
9. U ministrantów można nabyć „Przewodnik Katolicki”.
10.W ubiegłym tygodniu Pan Bóg powołał z naszej wspólnoty parafialnej Śp. Danutę
Durmę, lat 79, z ul. Opławiec. Msza Św. będzie we wtorek o godz. 11.00 w naszym
kościele, a pogrzeb o godz. 12.00 na Czyżkówku. Polećmy jej duszę Miłosierdziu
Bożemu, wieczny odpoczynek…
Zapowiedzi przedślubne I:
Magdalena Popławska, st. wolnego, zam. w Bydgoszczy i Wiesław Szreder, st. wolnego,
zam. w Opławcu
Aleksandra Małgorzata Mielcarz, st. wolnego, zam. w Bydgoszczy i Jarosław Marcin Janowski,
st. wolnego, zam. w Opławcu

