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Jak co roku, 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 bielizny. PRZEDE WSZYSTKIM DLA MĘŻCZYZN!!! NIE PRZYJMUJEMY
GARNITUROW!!! Za każdy gest solidarności, z tymi ubogimi naszych czasów, BARDZO
SERDECZNIE DZIĘKUJĘ!
Są już dostępne nasze PARAFIALNE KALENDARZE, w cenie 25 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, Święta Bożego
Narodzenia, będą dla Nich tez radosnym przeżyciem.
Spotkanie formacyjne dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. – sobota, 26.11 o
godz. 9.00 w kościele.
Zapraszamy na spotkania – próby naszego PARAFIALNEGO CHÓRU. Mile widziani stali
chórzyści, a także wszyscy chętni, pragnący podzielić się swoim talentem wokalnym. Spotkanie w
każdy wtorek, 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.
Zapraszam do rezerwacji intencji mszalnych na przyszły rok 2023. Intencje można zamawiać
w zakrystii po każdej Mszy św. lub w biurze parafialnym, w godzinach urzędowania; a także
telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.
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; pamiętamy też o małej
Zuzannie; 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!

