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W tygodniu zapraszamy na parafialne nabożeństwa: w środy Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy (w Adwencie, modlitwa rzymska na zakończenie mszy św. o godz. 18.00);
adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek, od godz. 16.00 do 18.00; Koronka do Bożego
Miłosierdzia, w piątek po mszy św. o godz. 18.00. Od września, w każdą środę, zapraszam o
godz. 7.00, na Mszę św. przez wstawiennictwo św. Judy Tadeusza. Jest patronem od spraw
trudnych i beznadziejnych. KARTKI Z INTECJAMI – PROŚBAMI DO ŚW. JUDY TADEUSZA
MOŻNA ZOSTAWIĆ W KOSZYKU POD CHÓREM. BĘDĄ ODCZYTANE NA POCZĄTKU MSZY ŚW.!
Intencje modlitewne do św. Judy Tadeusza, można zamawiać również przez specjalny formularz na
stronie internetowej Parafii
Przeżywamy czas Adwentu – szczególny, wyjątkowy czas przygotowania do Świąt Bożego
Narodzenia. Zapraszam na Roraty, Msze św. maryjne, codziennie od poniedziałku do piątku o godz.
18.00 (w środę również o godz. 7.00), a ze szczególnym udziałem dzieci w poniedziałek i środę
(dzieci – ale i nie tylko – prosimy o przygotowanie lampionów). Dla dzieci przygotowaliśmy
niespodzianki i jednoczesne zaproszenie, aby na roratnie spotkania przynosili serduszka z
wypisanymi dobrymi uczynkami – w obecnej sytuacji można przesyłać je w formie elektronicznej na
adres strony internetowej (staną się one również ozdobą jednej z naszych choinek).
We wtorek, 8.12, przeżywać będziemy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Podczas
mszy św. o godz. 18.00 modlić się będziemy szczególnie w intencji MAŁŻEŃSTW
STARAJĄCYCH SIĘ O POTOMSTWO.
Chorych, z posługą sakramentalną (na indywidualne zgłoszenia) odwiedzę przedświątecznie
18.12 od godz. 7.30.
Zapraszam Rodziny i dzieci do udziału w wyjątkowym Konkursie na Szopkę
Bożonarodzeniową. Szopkę można wykonać w dowolnej technice, następnie sfotografować i
przesłać na adres strony internetowej do 19.12. Przesłane prace, za zgodą autorów, zostaną
umieszczone na parafialnym fanpage’u, gdzie będzie można głosować na swoją ulubioną szopkę.
Głosowanie trwać będzie od 20.12 do 26.12. Natomiast od 1.01 do 17.01 będzie przygotowana
specjalna wystawa z nadesłanych prac w naszym kościele.
Nasza Parafia we współpracy z Oddziałem Ratunkowym Wojskowego Szpitala Klinicznego w
Bydgoszczy podejmuje akcję zbiórki używanej odzieży dla osób bezdomnych pod hasłem
„PODZIEL SIĘ UBRANIEM”. Wielu z nich w tym czasie staje się pacjentami wspomnianego
Oddziału. Zamiast wyrzucić niepotrzebne rzeczy możemy w bardzo konkretny sposób pomóc im
przetrwać zimę, ale i nie tylko. Rzeczy można przynosić do nas. Potrzeba ciepłych kurtek i butów, a
także bielizna. Za każdy gest solidarności, z tymi ubogimi naszych czasów, BARDZO SERDECZNIE
DZIĘKUJĘ!
Młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania, proszę o wybranie imienia do
Sakramentu oraz przygotować pisemne uzasadnienie wyboru. Opracowanie można dostarczyć
osobiście lub przesłać drogą elektroniczną na adres strony internetowej parafii do 13.12.

Przy wyjściu z kościoła można nabyć opłatki wigilijne (są poświęcone), parafialne śpiewniki
kolęd oraz świece CARITAS, jako Wigilijne Dzieło Pomocy najmłodszym – aby mogli również
radośnie przeżyć czas Świąt Bożego Narodzenia: duża świeca w cenie 15 zł, a mała 6 zł. Są również
dostępne nasze parafialne kalendarze w cenie 15 zł. Mogą służyć dobrej organizacji naszych zadań,
obowiązków czy też ważnych spotkań lub jako prezent dla znajomych. Kupując kalendarz wspieramy
w tym roku przygotowanie ŚWIĄTECZNYCH PACZEK DLA NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH
WSPARCIA NASZYCH PARAFIAN. Dzięki nam, te Piękne Święta, będą dla Nich przeżyciem
radosnym
Przypominam, że ze względu na obowiązujące od 7.11, nowe obostrzenia sanitarne: wszystkie spotkania w salkach parafialnych zostały zawieszone do odwołania; w kościele
proszę zakrywać usta i nos oraz zachować dystans w ławkach; obowiązuje nas również limit
1 osoby na 15 m2 – w naszym kościele jednocześnie może przebywać do 55 osób, oprócz
księdza i służby liturgicznej. Przy wyjściu znajdują się miejsca do dezynfekcji rąk.
Zachęcam do modlitwy w intencji chorych i cierpiących z powodu epidemii, zmarłych oraz
za wszystkich pracowników służb medycznych i sanitarnych.
Niedzielna Msza św. o godz. 10.00 transmitowana jest na parafialnym kanale na YouTube.
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!

Ks. Dariusz Wesołek - proboszcz

