Ogłoszenia parafialne
V Niedziela Wielkanocna 15.05.2022 r.
14 maja 2022
Nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17.30. W niedziele zapraszamy na nabożeństwo majowe
przy figurze Matki Bożej o godz. 20.30 połączone z Apelem Jasnogórskim. Przez cały tydzień
przeżywamy biały tydzień Dzieci Pierwszokomunijnych w czasie Mszy św. o godz. 18.00.
Dzisiaj (niedziela) spotkanie przed bierzmowaniem dla młodzieży z klas 7 i 8 o godz. 18.00 w
kościele. W środę będziemy obchodzić rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Msze św. o godz. 7.00,
17.00 i 18.00. Po Mszy św. dziękczynnej za pontyfikat Jana Pawła II o godz. 17.00 będzie specjalna
modlitwa w intencji wszystkich Parafian.
We czwartek 19.05 Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego w czasie Mszy św. o godz. 18.00.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o Karolu de Foucauld, o wołaniu Papieża o pokój
oraz o znaczeniu dziewictwa konsekrowanego w Kościele.
W zeszłą niedzielę w czasie składki budowlanej zebraliśmy 10,740 zł, chcielibyśmy jak najserdeczniej
podziękować tym wszystkim, którzy w różny sposób wspierają naszą Parafię, Bóg zapłać.
Parafia św. Łukasza zaprasza na Uroczystość ustanowienia Sanktuarium Świętej Rity w przyszłą
niedzielę w czasie Mszy św. o godz. 13.00. Program przygotowania do Uroczystości znajduje się w
gablotce i na stronie św. Łukasza.
Dzisiaj kończy praktykę diakońską w naszej Parafii ks. Diakon Grzegorz Białek. Dziękujemy mu za
ten czas posługi duszpasterskiej. Ks. Diakon w sobotę 28 maja otrzyma świecenia kapłańskie w
Katedrze, na które wszystkich zaprasza. Księdza Diakona i całe Seminarium polecamy naszym
modlitwom.
Jak na nowo rozpalić w sobie wiarę?, zapraszamy na kolejną katechezę w poniedziałek o godz. 18.00.
Studentów zapraszamy na spotkanie w poniedziałek o godz. 20,00. Młodzież licealną zapraszamy w
środę na spotkanie o godz. 19.00, w czwartek oaza młodzieży z klas 6-7 spotka się o godz. 18.30.
Hospicjum im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy prosi o wsparcie akcji
Pola Nadziei.Celem akcji jestzakup sprzętu medycznego.

