
 

PARAFIA MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ               Bydgoszcz, 14. 05. 2023 r. 
W BYDGOSZCZY     Tel. 52/ 345 20 33 

 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 

  UROCZYSTOŚĆ  WNIEBOWSTĄPIENIA  PAŃSKIEGO 

 1. Dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.  W Kościele jest obchodzona już od V wieku. Jezus 

po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby 

wstawiać się za nami i przygotować nam miejsce. 

2.  W kalendarzu liturgicznym pod datą 24 maja umieszczone zostało specjalne liturgiczne 

wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych.  

3. Wnajbliższą środę modlimy się też za Kościół w Chinach.  

W 2007 roku Benedykt XVI wydał list apostolski, w którym postanawia, że dzień 24 maja każdego roku 

ma być poświęcony pamięci i modlitwom za Kościół w tym kraju.  

4.   W środę w naszym kościele o godz. 17.30 gromadzimy się na Nowennie do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. 

5.W piątek, 26 maja, przypada Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych 

mamach, i tych żyjących i tych, które Pan Bóg przywołał do siebie.  Wszystkich zapraszamy na wspólną 

Eucharystię i modlitwę o godz. 17.00, podczas której przez wstawiennictwo Najświętszej ze wszystkich 

matek, Maryi,  będziemy dziękować Bogu za nasze matki, za ich dobre serce i ręce, będziemy prosić  

o potrzebne łaski w ich codziennym utrudzeniu. 

6.  Przypominamy, że w naszym kościele codziennie gromadzimy się na nabożeństwie  majowym ku 

czci Matki Najświętszej o godz. 17.30. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki 

naszego Pana i naszej. 

7.  W niedzielę, 28 maja, przypada 42 rocznica śmierci Błogosławionego Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że ten Prymas Polski kolejny raz oddał nasz naród w macierzyńską 

niewolę Maryi. 

 8.Zapraszamy do kawiarenki parafialnej „Pod Aniołkiem” w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 

10.30 i 12.00 do salki parafialnej. 

9. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. 7 w środę (24 maja) o godz. 18.30 w salce Caritas. 

11.  Przy wyjściu z kościoła w biurze parafialnym możemy zaopatrzyd się w „Przewodnik Katolicki” oraz 
inne wydawnictwa katolickie. 

12.  „Sanktuarium św. Rity przy parafii św. Łukasza Ewangelisty i św. Rity we Fordonie zaprasza na 
modlitewne spotkanie z czcicielami św. Rity o raz Rodziną Radia Maryja – 22 maja br. (poniedziałek). 
Szczegółowe informacje na plakacie”. 

13.   W przyszłą niedzielę, 28 maja, przypada uroczystośd Zesłania Ducha Świętego, tak zwane Zielone 
Świątki. 

14.  Również w niedzielę, 28 maja, po Mszach Św. wolontariusze z Hospicjum Bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki będą zbierad ofiary do puszek na pomoc dla hospicjum. Polecamy te inicjatywę  ofiarności 
wiernych. 

15.   W przyszłą niedzielę (28 maja) dzieci, które po raz pierwszy przyjęły I Komunię św. będą 
obchodzid swoją rocznicę. Zapraszamy ich i rodziców na uroczystą Eucharystię - o ile to możliwe w 
białych albach. Spowiedź św. dla dzieci i rodziców w czwartek od godz. 18.30. 

14.   Do  Domu Ojca odeszli: śp.Teresa  Zdziech, l. 95, zam. ul. Sopocka,   Śp. Jadwiga Świdurska, l. 83, 
zam. ul. Pestalozziego 8a.  Śp.  Roman  Gebler, l. 63, zam. ul. Skłodowskiej 56.  Wieczny odpoczynek… 


