Ogłoszenia parafialne
II Niedziela Adwentu
3 grudnia 2021
Dziś, gościem naszej parafii jest ks. Jarosław Wiśniewski, misjonarz w Boliwii, w diecezji
Oruro – najwyżej położonej diecezji na świecie: 4000 m n. p. m. Podczas każdej mszy św.
przybliży nam szczegóły swojego, wyjątkowego posługiwania w tym kraju, wśród dwóch indiańskich
plemion: Ajmara i Keczua.
Adwent – to 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 w łączności z modlitwami przez wstawiennictwo św. Judy Tadeusza), 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 ozdobą jednej z naszych
choinek).
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!
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 8 zł. Są również
dostępne nasze parafialne kalendarze w cenie 20 zł. Mogą służyć dobrej organizacji naszych zadań,
obowiązków czy też ważnych spotkań lub jako prezent dla znajomych. Kupując kalendarz wspieramy
- już tradycyjnie - przygotowanie ŚWIĄTECZNYCH PACZEK DLA NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH
WSPARCIA NASZYCH PARAFIAN. Dzięki nam, te Piękne Święta, będą dla Nich tez radosnym
przeżyciem.
W przyszłą niedzielę, 12 grudnia, członkowie Zakonu św. Łazarza, po Mszach świętych będą
rozprowadzać kalendarze-cegiełki. Środki zebrane ze sprzedaży pozwolą na wsparcie działania
Centrum Opieki Perinatalnej św. Łazarza (hospicjum perinatalnego), które ma pod swoją opieką
rodziny, spodziewające się narodzin śmiertelnie chorego dziecka. Koszt cegiełki wynosi 50 złotych.
Zachęcamy do wsparcia.
Tradycyjnie, w każdy 8 dzień miesiąca, podejmujemy MODLITWĘ W INTENCJI

MAŁŻEŃSTW STARAJĄCYCH SIĘ O POTOMSTWO. Tym razem przeżyjemy ją w środę, 8.12,
dzień szczególny – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, podczas mszy św. o godz. 18.00. W
czasie naszej modlitwy o dar potomstwa, poświęcimy medaliki dzieciom przygotowującym się do I
Komunii Św.
Dzieci zapraszamy do naszej parafialnej, Dziecięcej Scholi. Spotkania w każdą sobotę,
połączone z warsztatami plastycznymi, o godz. 10.30 w sali parafialnej.
Przypominam - na prośbę Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w
Bydgoszczy i Policji - że ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne: w kościele jest
obowiązek zakrywania usta i nosa. 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; 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!

