
31.12.2017   OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

         NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY 

 
1. Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Świętej Rodziny. Jest to jednocześnie ostatni dzień roku. 

Msza Święta na zakończenie roku w Opławcu o godz. 18.00. Po Mszy Świętej 

nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.  

2. Jutro 1 stycznia Uroczystość Bożej Rodzicielki. Msze Św. w Opławcu o godz. 10.00, 

11.30 i 18.00, w szpitalu o godz. 10.00, a w Smukale o godz. 17.00. 

3. W zakrystii można nabyć bilety na koncert „Betlejem w Bydgoszczy”, który odbędzie się 

w przyszłą niedzielę 7 stycznia o godz. 18.00 w hali „Łuczniczka”.  

4. Ze względu na kolędę, Msze Święte od 2 stycznia do końca stycznia w dni powszednie  

o godz. 8.30, z wyjątkiem tego piątku, który jest pierwszym piątkiem miesiąca- Msza Św. 

o godz. 18.00. 

5. Od poniedziałku 8 stycznia Msze Św. w dzień powszedni odprawiane będą w domu 

katechetycznym. 

6. W sobotę 6 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego nazywana Świętem 

Trzech Króli. Podczas Mszy Św. poświęcimy kredę i kadzidło. To właśnie kredą, zgodnie 

z pradawnym zwyczajem, kreślimy pierwsze litery imion trzech mędrców. Pragniemy 

przez to podkreślić, że jak ci mędrcy ze Wschodu, również i my szukamy Chrystusa i 

radujemy się z Jego odnalezienia. Zwyczaj ten jest świadectwem naszej wiary. Msze Św. 

według porządku niedzielnego. Uczestnictwo tego dnia we Mszy Św. jest obowiązkiem 

każdego katolika. 

7. W Uroczystość Trzech Króli w naszych parafiach otaczamy modlitwą wszystkich polskich 

misjonarzy i misjonarki, pracujących na całym świecie. Po każdej Mszy Św. ministranci 

zbierają ofiary do puszek na Krajowy Fundusz Misyjny. 

8. Zapraszamy 6 stycznia na godz. 16.30 na kolędowanie przy naszym parafialnym żłóbku 

wszystkie osoby, które grają na jakichkolwiek instrumentach, jak też chcą pośpiewać 

wspólnie kolędy. 

9. Ks. Bp zaprasza do udziału w V Bydgoskim Orszaku Trzech Króli, który wyruszy o godz. 

12.15 z Placu Kościeleckich do hali Łuczniczka. 

10. Za tydzień, w niedzielę 7 stycznia, przypada Święto Chrztu Pańskiego. Niedziela ta 

zamyka liturgiczne obchody okresu Narodzenia Pańskiego.  

11. Za tydzień po Mszy Św. o godz. 11.30 spotkanie Żywego Różańca Rodzin. 



12. Plan kolędy na najbliższy tydzień: 

 

 Data Nawiedzane Rodziny 

1 ksiądz  

02 stycznia 

wtorek 

 

ul. Smukalska – numery nieparzyste od 145 do 173 

i numery parzyste od 62 do 88 oraz ul. Rajska  

2 ksiądz 

ul. Palmowa – numery nieparzyste oraz ul. Smukalska – 

numery nieparzyste od 179 do 187 i numery parzyste  

od 92 do 96 

1 ksiądz 
 

03 stycznia 

środa 

 

ul. Smukalska – numery parzyste od  102 do 128  

i numery nieparzyste od 193A do 223 oraz  

ul. Berberysowa i Azaliowa  

2 ksiądz 
ul. Smukalska – od numeru 130 do końca prawa i lewa 

strona oraz ul. Palmowa – numery parzyste  

1 ksiądz 
04 stycznia 

czwartek 

ul. Baranowskiego –od numeru 66 do 40 lewa i prawa 

strona 

2 ksiądz 
ul. Baranowskiego –od numeru 2 do 34 prawa i lewa 

strona oraz ul. Migdałowa, Laurowa i Tulipanowa 

1 ksiądz 05 stycznia 

piątek 

ul. Agrestowa 

2 ksiądz ul. Bananowa, Magnoliowa od końca i Kaktusowa 

 

 

Kolędę rozpoczynamy od godz. 16.00, a w soboty od godz. 10.00 

Całościowy plan kolędy znajduje się na stronie parafialnej i w gablotce. 

 


