Ogłoszenia parafialne
NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
22 kwietnia 2022
Dzisiejsza niedziela to – zgodnie z wolą Pana Jezusa, objawioną świętej siostrze
Faustynie – Niedziela Miłosierdzia Bożego, a zarazem święto kościelnej instytucji
charytatywnej CARITAS. Modlitwa Koronki do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00.
Niedziela Miłosierdzia Bożego, rozpoczyna w Kościele Katolickim Tydzień Miłosierdzia.
Celem jego jest budzenie wrażliwości na potrzeby naszych bliźnich, zwłaszcza chorych i ubogich.
Obchody tego tygodnia są okazją do głębszej refleksji na temat miłosierdzia, czynionego na co dzień.
Są też zachętą do aktywnego włączania się w dzieła miłosierdzia.
Dziś - w naszej parafii, też dzień szczególnej modlitwy w intencji dobroczyńców i
ofiarodawców, którzy duchowo i materialnie wspierają dzieła podejmowane przez naszą
wspólnotę. Składka w całości przeznaczona jest na cele remontowo – inwestycyjne. Ze
względu na świąteczny charakter poprzedniej 3 niedzieli miesiąca, przypadającej w
Niedzielę Zmartwychwstania, wyjątkowo ta szczególna intencja przeniesiona została na
dziś.
Od najbliższej niedzieli, 1.05, rozpoczynamy przeżywanie nabożeństw majowych z Litanią
Loretańską do Matki Bożej. Zapraszam na ich przeżywanie przy figurze Matki Bożej, obok
kościoła przy wojskowych grobach, każdego dnia po mszy św. o godz. 18.00. W sytuacji niepogody,
nabożeństwo majowe w kościele.
Ks. Piotr zaprasza młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania wraz z
kandydatami na świadków bierzmowania, albo ich reprezentantami na spotkanie w piątek,
6.05. Początek mszą św. o godz. 18.00.
Czteroletnie Studium Organistowskie Diecezji Bydgoskiej przyjmuje zapisy kandydatów na
nowy rok szkolny 2022/2023. Na egzaminie wstępnym, który odbędzie się w piątek 24 czerwca
2022 r. o godz. 1900 w salce na plebanii przy kościele św. Stanisława Bpa i M. w Bydgoszczy
/Siernieczek/, ul. Kapliczna 1, obowiązuje 1 utwór z muzyki klasycznej na pianinie, 1 pieśń
kościelna z towarzyszeniem pianina oraz powtórzenie rytmu i dźwięków za
prowadzącym. Bliższych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje: ks. Janusz Tusk, tel. kom.:
663-776-787
Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych; o zmarłych spoczywających na tych cmentarzach; o
zmarłych z naszej parafii spoczywających też na innych cmentarzach; a także o zmarłych
budowniczych i ofiarodawcach tej świątyni oraz pierwszym Proboszczu i budowniczym tego kościoła
+ks. Prałacie Eugeniuszu Barełkowskim; – Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

