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Dziś, członkowie Zakonu św. Łazarza, po Mszach świętych będą rozprowadzać kalendarzecegiełki. 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 tej
szczególnej inicjatywy.
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).
W poniedziałek (13.12) przypada 40. rocz. wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
Instytut Pomięci Narodowej, zachęca do włączenia się w inicjatywę, dotyczącą uczczenia
ofiar tamtych dni. Akcja Zapal Światło Wolności, polega na postawieniu w oknie swoich
domów/mieszkań zapalonych świec dnia 13 grudnia o godz. 19.30, co jest bezpośrednim
nawiązaniem do historycznych gestów św. Jana Pawła II oraz Ronalda Regana, Prezydenta Stanów
Zjednoczonych, którzy pamiętnego 13 grudnia 1981 r. w ten właśnie sposób – w Pałacu Apostolskim
oraz w Białym Domu, wyrazili swój sprzeciw wobec polityki władz komunistycznych w Polsce.
Pamiętajmy też w modlitwie o wszystkich ofiarach tamtego czasu. Cześć ich Pamięci!
W sobotę, 18.12, spotkanie formacyjne dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. –
w kościele o godz. 10.00.
W najbliższą sobotę, będziemy również mogli duchowo przygotować się do Świąt Bożego
Narodzenia, poprzez spowiedź adwentową – okazja do spowiedzi św. przedświątecznej od
godz. 8.30 do 10.00 i od godz. 16.00 do 18.00.
W najbliższą niedzielę, 19.12, spotkanie dla rodziców młodzieży przygotowującej się do
Sakramentu Bierzmowania, po mszy św. o godz. 12.00.
W przyszłą niedzielę, przeżywać będziemy 3 Niedzielę Miesiąca. W naszej parafii, to dzień
szczególnej modlitwy w intencji dobroczyńców naszej wspólnoty. Składka z tego dnia, w
całości, przeznaczona jest na cele remontowo – inwestycyjne. W tym tygodniu dniach zostały
wstawione w nowe, aluminiowe ramy, nasze piękne witraże. Znów będą zdobić wnętrze miejsca, w
którym spotykamy się na wspólnej modlitwie. Stanie się to tym bardziej możliwe, poprzez szczególną
ekspozycję witraża. Jest nią podwójna szyba zespolona z witrażem. Oznacza to zamknięcie szklanej
pracy między dwoma taflami szkła i uszczelnienie wszystkich połączeń. Dziękuje wszystkim za
życzliwe zrozumienie wszystkich inwestycji, zwłaszcza tej, bardzo wymagającej. Za każdy gest
życzliwości i ofiarę BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJĘ. Pozwoli to na opłacenie wykonanych prac,
które jak wiemy w ostatnim czasie bardzo podrożały.

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.
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.
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: +Maria Dymarczyk, lat 85; Grzegorz Gutkowski, lat 59; +Janusz Białka, lat 63
– pogrzeb w najbliższy wtorek, 14.12 o godz. 10.30; oraz pożegnaliśmy w miniony piątek +Jolantę
Jastrzebską, lat 62 – wieloletnią organistkę naszej parafii; 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!

