OGŁOSZENIA PARAFIALNE

13.01.2019

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

1. W dzisiejszą niedzielę wspominamy Chrzest Pana Jezusa w rzece Jordan. Dzień uświadamia
nam, jak ważne jest dla nas wydarzenie, kiedy przez Chrzest Święty wkroczyliśmy na drogę
wiary razem z Jezusem Chrystusem. Dzisiejszą niedzielą kończymy w liturgii czas Bożego
Narodzenia i rozpoczynamy tzw. czas zwykły, jednak w tradycji naszej śpiewamy kolędy i
przeżywamy ten okres do 2 lutego
2. Dzisiaj na

godz. 16.30 zapraszamy na kolędowanie przy naszym parafialnym żłóbku

wszystkie osoby, które grają na jakichkolwiek instrumentach, jak też pragną pośpiewać
wspólnie kolędy.
3. Dzisiaj II niedziela miesiąca. Zebrane ofiary przeznaczamy na cele inwestycyjne parafii, „Bóg
zapłać” ofiarodawcom.
4. We wtorek kończymy odwiedziny duszpasterskie zwane kolędą. Dziękujemy wszystkim za
otwarcie swoich domostw na Boże Błogosławieństwo, za serdeczność i gościnność, za ofiary
kolędowe, a wszystkie trudne sprawy rodzin naszej parafii polecamy Panu Bogu.
5. Msze Św. od poniedziałku do piątku nadal odprawiane są o godz. 8.30 w domu
katechetycznym.
6. W piątek rozpocznie się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Nabożeństwa ekumeniczne
odbywają się w kościołach różnych wyznań. Szczegóły w gablotce.
7. Caritas naszej diecezji zaprasza na przesłuchania do pierwszego w Bydgoszczy dziecięcomłodzieżowego chóru gospel. Szczegóły w gablotce parafialnej.
8. Zapraszamy na Katedralne Spotkania Małżeństw, które rozpoczną się w niedzielę 3 lutego
Mszą Św. w Katedrze o godz. 12.30. Szczegóły w gablotce parafialnej.
9. Rozpoczęły się ferie zimowe dzieci i młodzieży. Życzymy czynnie wypoczywającym
zimowej aury, zaś wszystkim pracującym siły i spokoju w wypełnianiu codziennych
obowiązków.
10. Plan kolędy na najbliższe dni:
1 ksiądz
2 ksiądz
1 ksiądz
2 ksiądz

ul. Agrestowa
14 stycznia
poniedziałek ul. Bananowa, Magnoliowa od końca i Kaktusowa
15 stycznia
wtorek

Sanatorium
Janowo – chętnych prosimy o zgłoszenia przyjęcia kolędy
przy ul. Relaksowej 449 u Państwa Kabacińskich

Kolędę rozpoczynamy od godz. 16.00.
Zapowiedzi przedślubne I
Jakub Sądowski – stanu wolnego, zam. Bydgoszcz
Kamila Skórczewska – stanu wolnego, zam. Niemcz

