PARAFIA MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
BYDGOSZCZ Tel. 52/ 345 20 33

Bydgoszcz, 08. 05. 2022 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
CZWARTA

NIEDZIELA WIELKANOCY

1. Dziś przypada czwarta niedziela Wielkanocy, nazywana popularnie Niedzielą Dobrego Pasterza.
Będziemy ją obchodzić po raz kolejny jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie. W ten
sposób rozpoczniemy Tydzień Modlitw o Powołania do służby w Kościele. Naszą modlitwą
obejmujemy wszystkich, którzy odpowiedzieli na głos Bożego wezwania i przygotowania się do
kapłaństwa w naszym diecezjalnym seminarium.
2. W poniedziałek, 9 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława , biskupa i męczennika, głównego
patrona Polski, przeniesiona z 8 maja ze względu na przypadającą niedzielę wielkanocną. Będziemy
wzywać jego orędownictwa i wypraszać Bożą pomoc dla naszej Ojczyzny.
3. W piątek, 13 maja, w liturgii będziemy wspominać Matkę Bożą Fatimską. Tego dnia przypada także
39 rocznica zamachu na Świętego Jana Pawła II.
4. W tym też dniu przeżywać będziemy Dzień Chorego w naszej parafii. Msza święta dla osób starszych,
samotnych i chorych o godz. 10.00 z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwem
Fatimskim. Zapraszamy na wspólną modlitwę, a o godz. 21.00 na Apel Jasnogórski.
5. W sobotę, 14 maja, święto św. Macieja Apostoła, który dołączył do grona Apostołów po śmierci
Judasza.
6. W naszej świątyni nabożeństwa majowe w dni powszednie o godz. 17.30 - w niedzielę również o godz.
17.30. Serdecznie zapraszamy, aby śpiewem Litanii Loretańskiej wypraszać wstawiennictwo
Najświętszej Maryi Panny w naszych codziennych potrzebach.
7. Łaźnia Betlejem w Bydgoszczy prosi pilnie o bieliznę, skarpety, środki higieniczne itp. dla bezdomnych.
Ofiarowane rzeczy można składać do kosza. Serdeczne Bóg zapłać.
8. Spotkania dla bierzmowanych:
- 9 maja (poniedziałek) o godz. 18.30 – kościół,
- 14 maja (sobota) o godz. 11.15 – próba, a po niej spowiedź św. dla kandydatów i świadków – kościół.
9. W poniedziałek, 16 maja w naszej parafii młodzież przyjmie Sakrament Bierzmowania na Mszy
Świętej o godz. 18.00.
10. Do domu Ojca odeszła: śp. Beata Marchlewicz, l. 53, zam. ul. Gajowa 16. Wieczny odpoczynek…

