16.12.2018

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
III NIEDZIELA ADWENTU

1. Zapraszamy na ostatnie Roraty w tym tygodniu w poniedziałek, środę i piątek na godz.
18.00. W piątek dzieci przynoszą wypełnioną planszę. Za systematyczne uczestnictwo w
Roratach dzieci otrzymają upominki.
2. Dzisiaj po każdej Mszy Św. ministranci zbierają ofiary przeznaczone na słodycze dla
dzieci.
3. Za tydzień w niedzielę 23 grudnia na godz. 16.00 zapraszamy dzieci z naszej parafii na
spotkanie z Mikołajem, który obdaruje je słodyczami. Podczas spotkania wystąpi nasza
parafialna schola.
4. W środę 19 grudnia zapraszamy wszystkich naszych parafian do skorzystania z
sakramentu pojednania. Spowiadać będziemy wraz z zaproszonymi kapłanami od godz.
17.00 do 18.00.
5. W piątek 21 grudnia na godz. 18.50 zapraszamy na wykład, podczas którego Ks. Profesor
omówi objawienie maryjne w La Salette.
6. Zostało jeszcze kilkoro dzieci, którym można przygotować świąteczną paczkę. Chętne
osoby prosimy do zakrystii. Paczki należy złożyć w zakrystii do piątku 21 grudnia.
Zostaną one rozwiezione w niedzielę 23 grudnia.
7. W poniedziałek 24 grudnia, na godz. 22.00 do Smukały, a na godz. 24.00 do Opławca,
zapraszamy na Pasterkę w intencji naszej wspólnoty parafialnej. W miarę możliwości
przyjdźmy 20 minut wcześniej, aby wspólnie śpiewać kolędy.
8. Przypominamy, że w pierwszy Dzień Świąt nie ma Mszy Św. o godz. 10.00 w Smukale,
natomiast Msza Św. w Opławcu z godz. 8.00 przesunięta jest na godz. 10.00. W drugi
Dzień Świąt Msze Św. według porządku niedzielnego. Również 1 stycznia Msza Św. z
godz. 8.00 przeniesiona jest na godz. 10.00, natomiast Msza Św. w Smukale w Nowy Rok
zostanie odprawiona o godz. 17.00.
9. Zachęcamy do nabycia w zakrystii świec i opłatków na stół wigilijny.
10. W sobotę 5 stycznia o godz. 18.00 na „Łuczniczce” odbędzie się koncert kolęd i
pastorałek „Betlejem w Bydgoszczy”. Podczas koncertu wystąpią m.in.: Grażyna
Łobaszewska, Kamil Bednarek, Dawid Kwiatkowski i wielu innych. Koncert poprowadzi
Marek Zając. Współorganizatorem koncertu jest nasza diecezja. Bilety do nabycia w
zakrystii w cenie: 60 i 80 zł.

Zapowiedzi przedślubne III
Marcin Bonna- stanu wolnego, zam. Bydgoszcz
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