Ogłoszenia parafialne
Niedziela Bożego Miłosierdzia 24.04.2022 r.
23 kwietnia 2022

Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Rozpoczynamy 78 Tydzień Miłosierdzia i
Świętujemy Dzień Dobra. Dziękujemy Opatrzności Bożej nie tylko za kult Bożego miłosierdzia, ale
również za relikwie I st. św. Jana Pawła II i św. Faustyny, które znajdują się przy ołtarzu Serca Pana
Jezusa. Zapraszamy na Koronkę do Bożego miłosierdzia o godz. 15.00 do kościoła.
W poniedziałek 26.04 będziemy obchodzić Uroczystość św. Wojciecha. W przyszłą niedzielę
rozpoczynamy miesiąc maj, nabożeństwa majowe o godz. 17.30. Odnowienie przyrzeczeń
małżeńskich par, które ślubowały w maju w przyszłą niedzielę w czasie Mszy św. o godz. 10.00. Ks.
Henryk odwiedzi swoich chorych z Komunią św. w najbliższą sobotę 30.04.2022.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: artykuły o pięknie Bożego Miłosierdzia oraz o potrzebie
społecznej solidarności. Do Przewodnika dołączono książkę 5 min. z Bogiem. Rozważania na każdy
dzień maja. Koszt całości 9,50.
Studentów zapraszamy w poniedziałek na spotkanie Strefy Dialogu o godz. 20.00, młodzież klas
licealnych zapraszamy w środę spotkanie w ramach KSM-u o godz. 19.00, a uczniów z klas 6-7
zapraszamy w czwartek na spotkanie oazy młodzieżowej o godz. 18.30.
Odnowa w Duchu Świętym zaprasza na wyjazd do Częstochowy w sobotę 21.05. Koszt wyjazdu 100
zł. zapisy w zakrystii. Po Mszy św. będziemy zbierali ofiary z okazji Dnia Dobra na Caritas DB.
Czteroletnie Studium Organistowskie DB przyjmuje zapisy kandydatów na nowy rok szkolny,
egzamin wstępny odbędzie się w piątek 24 czerwca o godz. 1900 przy kościele św. Stanisława na

Siernieczku. Chętnych zapraszamy na Mszę św. z okazji otwarcia sezonu motocyklowego w sobotę
30.04. o godz\. 11.00 w Sanktuarium Matki Bożej w Byszewie.
Chcesz odnowić swoją wiarę? Zapraszamy na cykl 8 spotkań przez kolejne poniedziałki. Początek
jutro o godz. 18.00 w kościele.
Polećmy dobremu Bogu naszych zmarłych: śp. Irenę Tkaczyk l. 94, zam. ul. Szafirowa; śp. Jana
Siedleckiego l. 76, zam. ul. Brzechwy; śp. Urszula Janeczek-Piotrowska l. 81, zam. ul. Witosa 6 oraz
śp. Zenon Wiśniewski l. 75, zam. ul. Szczęśliwa 5. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a
nasz Panie...

