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Rozpoczynamy 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 środę i piątek (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 (staną się one również ozdobą jednej z naszych choinek).
W tym tygodniu przeżywać będziemy: I piątek miesiąca - okazja do spowiedzi św. od godz.
16.00 oraz I sobotę miesiąca: o godz. 8.00 msza św., a po jej zakończeniu różaniec przed
Najświętszym Sakramentem z modlitwą przebłagalną do Niepokalanego Serca NMP.
Chorych, z posługą sakramentalną sakramentalną - odwiedzimy od godz. 7.30 - w najbliższy
piątek, 3.12.
Tradycyjnie, w tym adwentowym czasie, 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. NIE PRZYJMUJEMY GARNITURÓW! Za każdy gest solidarności, z tymi ubogimi
naszych czasów, BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJĘ!
W ubiegłym tygodniu przeżywaliśmy 3 Niedzielę Miesiąca – w naszej wspólnocie, to dzień
szczególnej modlitwy w intencji dobroczyńców naszej Parafii i ofiarodawców. Tradycyjnie
składka z tego dnia w całości przeznaczona jest na cele remontowo – inwestycyjne. Tym razem
zebraliśmy 4560 zł. Część tej kwoty, to indywidualne wpłaty na konto parafialne. W tym tygodniu
zostały założone witraże, które wróciły po czasochłonnej, ale jednocześnie bardzo precyzyjnej
renowacji. Wszystkim za okazywaną do tej pory życzliwość i zrozumienie potrzeb naszej wspólnoty –
BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJĘ!
Zapraszamy na spotkania – próby naszego PARAFIALNEGO CHÓRU. Mile widziani stali
chórzyści, a także wszyscy chętni, pragnący podzielić się swoim talentem wokalnym. Spotkanie w
każdy czwartek, o godz. 18.30 w sali parafialnej.
Dzieci zapraszamy do naszej parafialnej, Dziecięcej Scholi. Spotkania w każdą sobotę,
połączone z warsztatami plastycznymi, o godz. 10.30 w sali parafialnej.

W najbliższy piątek, 3.12, po mszy św. o godz. 18.00, spotkanie formacyjne dla młodzieży
przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.
W przyszłym tygodniu, w niedzielę 5.12, adwentowo gościć będziemy w naszej parafii ks.
Jarosława Wiśniewskiego, który jest misjonarzem w Boliwii. Podczas każdej mszy św.
przybliży nam szczegóły swojego, wyjątkowego posługiwania w tym kraju.
Przypominam - na prośbę Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w
Bydgoszczy i Policji - że ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne: w kościele
proszę zakrywać usta i nos. Przy wejściu znajdują się miejsca do dezynfekcji rąk.
Przypominam o tygodniowych, parafialnych nabożeństwach: w środę o godz. 7.00, Msza św.
przez wstawiennictwo św. Judy Tadeusza. Jest patronem od spraw trudnych i
beznadziejnych. Kartki z intencjami – prośbami do św. Judy Tadeusza można zostawić w koszyku
pod chórem. Będą odczytywane na początku mszy św. Intencje modlitewne do św. Judy Tadeusza,
można zamawiać również przez specjalny formularz na stronie internetowej Parafii. Również w środy
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy św. o godz. 18.00 (kartki z intencjami można
wcześniej włożyć do koszyka pod chórem oraz wysłać przez specjalny formularz zgłoszeniowy na
stronie internetowej parafii); 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. W niedzielę o godz.
7.30 Wymienianki Roczne za naszych bliskich zmarłych, a po nich Godzinki ku czci Matki Bożej.
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
odeszli do wieczności w minionym czasie: +Benedykta Bromek, lat 90, zam. ostatnio w Niemczu;
+Danuta Kęskrawiec; +Urszula Tupajka; 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!

