Ogłoszenia parafialne
2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim
2 stycznia 2021
W tygodniu zapraszamy na parafialne nabożeństwa: w środy Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy po 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 (poza najblizsza, kiedy przeżywać będziemy Uroczystość
Objawienia Pańskiego), 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. W niedzielę o godz.
7.30 Wymienianki Roczne za naszych bliskich zmarłych, a po nich Godzinki ku czci Matki Bożej.
Rozpoczęty Nowy Rok 2021 ogłoszony jest rokiem: Św. Józefa, Sługi Bożego Kard. Stefana
Wyszyńskiego i Rokiem Rodziny.
W środę, 6.01, Uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli. Msze św. w naszym kościele o
godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 18.00. Dzieci serdecznie zapraszamy na Msze św. o godz. 12.00. Choć w
tym roku mniej uroczyście, to jednak zapraszamy, aby przebrały się za anioły, pasterzy, królewny i
rycerzy. Na mszy św. poświęcenie książeczek dzieciom przygotowującym się do I Komunii św.
Podczas każdej mszy św. poświęcenie kadzidła i kredy, którą na drzwiach naszych domów
wypisujemy pierwsze litery imion Trzech Króli dodając aktualny rok – zgodnie ze starym zwyczajem
zaznaczając w ten sposób, że i my pragniemy przyjąć Chrystusa do naszych domów, naszego życia.
Kadzidło i kredę po każdej mszy św. można nabyć wychodząc z kościoła.
W piątek, 8.01, o godz. 18.00, Msza św. w Intencji Małżeństw Starających się o Potomstwo.
Zapraszam do tej wyjątkowej modlitwy
Ze względu na ograniczenia sanitarne, pragnę w tym roku zaprosić Was do innego
przeżycia spotkań kolędowych. Tym razem chcę zaprosić na wieczorną Mszę św. mieszkańców
wspólnot mieszkających w jednym bloku czy na danej ulicy. Mam nadzieję, że pomimo ograniczeń,
uda nam się pięknie przeżyć ten wspaniały czas Bożego Narodzenia i błogosławieństwa
kolędowego. Plan tych spotkań i wspólnych modlitw przedstawię w najbliższych dniach (będzie
dostępny również na stronie internetowej), a rozpoczną się po 17.01. 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. W związku z odwołaniem tradycyjnej KOLĘDY (ze względu na epidemię) informuję, że
w miesiącu styczniu Msze św. w dni powszednie będą odprawiane jak zwykle, czyli od poniedziałku
do piątku o godz. 18.00.
Przypominam, że 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”. To akcja bezterminowa. Za każdy gest
solidarności, z tymi ubogimi naszych czasów, BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJĘ!
Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych; o zmarłych spoczywających na tych cmentarzach; o

zmarłych z naszej parafii spoczywających też na innych cmentarzach; z naszej parafialnej wspólnoty
odeszły do wieczności w minionym tygodniu: +Teresa Guczalska, lat 91, zam. ul. Skromna 4 oraz
+Krystyna Dzieweczyńska, lat 93, zam. ul. Gdańska 176; 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

