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Zapraszam na ostatnie w tym tygodniu RORATY, o godz. 18.00. Ze szczególnym udziałem
dzieci w poniedziałek i środę. W środę również msza św. roratnia o godz. 7.00 (ta msza
również dostępna ONLINE) Dla dzieci przygotowaliśmy niespodzianki oraz zaproszenie, aby na
roratnie spotkania przyniosły 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).
Jutro, podczas Mszy św. o godz. 18.00, harcerze z Fordonu przybędą do naszej Parafii z
Betlejemskim Światłem Pokoju. Każdy będzie mógł odebrać światło (znicz, świeca, lampka) i
zanieść do swojego domu, aby ten ogień z Betlejem, jak Nowonarodzony Jezus, wprowadzał pokój w
nasze życie.
Przeżywamy dziś 3 Niedziela Miesiąca – w naszej Parafii to dzień szczególnej modlitewnej
pamięci o wszystkich dobroczyńcach, którzy duchowo, modlitewnie i materialnie wspierają dzieła
podejmowane przez parafialną wspólnotę. Składka z tej niedzieli przeznaczona jest w całości na cele
remontowo-inwestycyjne. Bardzo serdecznie dziękuje Wam wszystkim kochani za ogromną
życzliwość i zrozumienie wszystkich potrzeb naszej wspólnoty.
Okazja do spowiedzi św. każdego dnia, pół godziny przed każdą Mszą św., natomiast w
środę od godz. 17.00 do 18.00.
W ramach duchowego przygotowania do dobrego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia,
zapraszam dziś wieczorem, na ADWENTOWE CZUWANIE z udziałem zespołu FIGI
MARCOWE od godz. 19.00 do 20.00 (to chrześcijański zespół muzyczny, choć tak naprawdę grupa
przyjaciół, która ma jeden wspólny cel: wielbić Boga i mówić o Nim całemu światu). Na czuwanie
zapraszam również w formie ONLINE.
Liturgia Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Pasterka – w tym roku wyjątkowo, z powodu trwającej pandemii o godz. 22.00 w
intencji Ludzi Chorych i Cierpiących oraz o godz. 24.00 w intencji Wszystkich
Parafian. (Na Pasterkę o północy zapraszam również ONLINE). Tradycyjnie zachęcam, dzieci,
aby włączyły się w oprawę liturgiczną. Chłopcy, którzy przebiorą się za pasterzy a dziewczynki
za aniołów zapraszamy przed Mszą św. do zakrystii, aby wspólnie w uroczystej procesji z
Żywym Żłóbkiem wejść do świątyni.
25 grudnia Boże Narodzenie - Msze św. o godz. 10.00, 12.00, 18.00. (Nie ma Mszy św. o
godz. 8.00)
26 grudnia św. Szczepana, II Dzień Świąt Bożego Narodzenia - Msze św. według
porządku niedzielnego o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 18.00.
31 grudnia św. Sylwestra - Msza św. dziękczynna na zakończenie roku kalendarzowego o
godz. 17.00 (nie będzie Mszy św. o godz. 18.00)
1 stycznia Nowy Rok - Msze św. o godz. 10.00, 12.00, 18.00 (nie będzie Mszy św. o godz.
8.00)

Z powodu pandemii, zmieniły się okoliczności sprawowania posług sakramentalnych i
duszpasterskich Kościoła. W konsekwencji również wizyta duszpasterska, zwana kolędą, nie
może odbyć się w tradycyjnej formie. Jednak w Nowym Roku chciałbym Was zaprosić na wspólne
przeżycie Mszy św. w Waszej intencji i Waszych rodzin. Plan tych spotkań i wspólnych modlitw
przedstawię w najbliższych dniach. Po Mszy św. będę udzielał wszystkim kolędowego
błogosławieństwa oraz każda rodzina otrzyma „kolędowy” prezent. Dopełnieniem tych spotkań niech
staną się rodzinne spotkania przy choince i żłóbku, na wspólnym śpiewie kolęd. Przy tej okazji
dziękuję za dobrowolne wpłaty na konto parafialne, przeznaczone na cele remontowo-inwestycyjne
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!
Przy wyjściu z kościoła można nabyć opłatki wigilijne (są poświęcone) i parafialne
śpiewniki kolęd oraz 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. Dziękuję Paniom, które w okresie Adwentu pomagały w rozprowadzaniu
opłatków i wigilijnych świec oraz Panom, którzy pod czujnym okiem pana Krzysztofa, ustawili choinki
w kościele.
Zachęcam do indywidualnej modlitwy w intencji chorych i cierpiących z powodu epidemii,
zmarłych oraz za wszystkich pracowników służb medycznych i sanitarnych.
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!
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