Ogłoszenia parafialne
VI Niedziela Wielkanocna 22.05.2022
21 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. W piątek rozpoczynamy
Nowennę do Ducha Świętego.
W poniedziałek w czasie Mszy św. o godz. 18.00 będziemy przeżywać sakrament bierzmowania
naszej młodzieży. Bierzmowanych wraz z ich rodzinami polecamy naszym modlitwom.
Wdowy i wdowców zapraszamy na Mszę św. w ich intencji w czwartek 26.05 o godz. 9.00 w kościele.
Dzieci Pierwszokomunijne zebrały na pomoc dzieciom na misjach 1100 zł. Wszystkim bardzo
dziękujemy i gratulujemy rodzicom takiego wychowania. Chętni, którzy chcieliby wyjechać na
Lednicę 4.06 mogą zapisywać się w zakrystii, koszt 60 zł.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o kryzysie powołań, o Chrystusie w dziełach
żydowskiego malarza Chagalla i relacja ze święceń diakonatu.
Parafia św. Łukasza zaprasza dzisiaj (niedziela) na Uroczystość ustanowienia Sanktuarium Świętej
Rity w przyszłą niedzielę w czasie Mszy św. o godz. 13.00.
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. Św. Księdza Jerzy Popiełuszki w Bydgoszczy prosi o wsparcie akcji Pola Nadziei na
zakup sprzętu medycznego. Po Mszy św. będziemy zbierali ofiary na ten cel.
W sobotę 21.05 złoty jubileusz święceń kapłańskich obchodził ks. Prał. Edmund Sikorski, pierwszy
proboszcz naszej parafii. Na uroczystości do Panigrodzu udała się liczna delegacja naszej parafii
wraz z ks. Proboszczem. Księdza Prałata polecamy naszym modlitwom i życzymy mu zdrowia i
obfitości Bożej łaski.
W tym tygodniu zmarli śp. Andrzej Lesiuk l. 66, zam. Ul. Bachledy 5 oraz śp. Barbara RakowskaFronczak l. 67, zam. ul. Zarembiny 7. Polećmy ich Bożemu miłosierdziu. Dobry Jezu a nasz Panie….

