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Adwent – to szczególny, wyjątkowy czas przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Zapraszam na
ostatnie w tym tygodniu 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).
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.. Za każdy gest życzliwości i ofiarę
BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJĘ. Pozwoli to na opłacenie wykonanych prac, które jak wiemy w
ostatnim czasie bardzo podrożały.
W najbliższą środę, 22.12, podczas Mszy św. o godz. 18.00, przybędą do naszej Parafii
harcerze 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.
Okazja do spowiedzi św. od poniedziałku do czwartku, pół godziny przede Mszą św. o
godz.18.00.
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.
Liturgia Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Pasterka – o godz. 22.00 w intencji Ludzi Chorych, Cierpiących i Samotnych 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. 8.00, 10.00, 12.00, 18.00
Kolęda – Wizyta Duszpasterska: ks. Bp Krzysztof Włodarczyk kieruje do nas szczególne
zaproszenie: Okres po świętach Bożego Narodzenia to tradycyjnie czas kolędy w parafiach. W
związku z aktualną sytuacją pandemiczną, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno wiernych, jak i
duszpasterzy, po konsultacji z kapłanami i lekarzami przekazuję, że w tym roku kolęda będzie
organizowana tak, jak w ubiegłym roku NIE WYKLUCZA TO MOŻLIWOŚCI POBŁOGOSŁAWIENIA DOMÓW I RODZIN, KTÓRE
WYRAŻĄ TAKIE ŻYCZENIE.
Duszpasterzy zachęcam do modlitwy w intencji wiernych i ofiarnej służby w naszych wspólnotach
parafialnych.
Odpowiadając na słowa ks. Biskupa - kiedy w obecnym, szybko zmieniającym się naszym
społeczeństwie, odwiedziny duszpasterskie stały się dużo bardziej wymagające niż dawniej –
chciałbym Was, Kochani, zaprosić do spotkań kolędowych w podwójnej formie: odwiedzimy parafian
na ich wcześniejsze zgłoszenie indywidualne – zgłoszenia do 31.12 (przez formularz zgłoszeniowy na
stronie internetowej naszej parafii lub na parafialnym fanpage’u na Facebooku, albo poprzez formę
tradycyjną, papierową – kartki na zgłoszenia indywidualne pod chórem na stoliku). Można wskazać
dzień tygodnia (w tym sobotę lub niedzielę) i dogodną dla rodziny godzinę. Drugą formą będą tzw.
„kolędowe” msze św. w intencji rodzin z danego regionu parafii. Indywidualne wizyty kolędowe i
równolegle msze św. „kolędowe” rozpoczną się od 7.01.2022 roku i przeżywać je będziemy do
1.02.2022 roku.Po upływie terminu zgłoszeń (31.12.2021) będzie opracowany plan naszych spotkań,
dostępny na stronie internetowej, na parafialnym fanpage’u na Facebooku oraz w ogłoszeniach
duszpasterskich.
Wierzę, że w jakiejkolwiek wybranej przez Was formie, spotkamy się na wspólnej modlitwie za Was,
Wasze rodziny, bliskich i za całą naszą Parafialną Rodzinę.
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: +Albina Siuda, lat 88 i +Halina Dawidiuk, lat 72; 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!

