
13.01.2013  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 

1. W dzisiejszą niedzielę wspominamy Chrzest Pana Jezusa w rzece Jordan. Dzień ten 

każe nam uświadomić sobie, jak ważne jest dla nas wydarzenie, kiedy przez chrzest 

święty wkroczyliśmy na drogę wiary razem z Jezusem Chrystusem. Warto zastanowić 

się dzisiaj, czy każdy z nas otrzymując dar wiary, rozwija proces życia duchowego 

dochowując wierności Chrystusowi i nauce Kościoła. Dzisiejszą niedzielą kończymy w 

liturgii czas Bożego Narodzenia i rozpoczynamy tzw. czas zwykły, jednak w tradycji 

naszej śpiewamy kolędy i przeżywamy ten czas do 2 lutego. 

2. Dzisiaj po mszy świętej o godz. 11.30, podczas której modlą się dzieci komunijne wraz 

z rodzicami, odbędzie się spotkanie rodziców w salce katechetycznej. 

3. Caritas Bydgoszcz otrzymał żywość unijną, dlatego jej wydawanie nastąpi w 

poniedziałek 14 stycznia przy ul. Letniskowej o godz.18.30. Można składać deklaracje.  

4. Od 18 stycznia, tj. od piątku do 25 stycznia obchodzimy Tydzień Modlitw  

o Jedność Chrześcijan 

5. Dzisiaj druga niedziela miesiąca. Ofiary zbierane w czasie Mszy Św. przeznaczone są 

na cele inwestycyjne parafii. Ofiarodawcom składam serdeczne „Bóg zapłać”.  

6. Przypominam, że z uwagi na kolędę Msze Św. w dni powszednie od poniedziałku do 

piątku sprawowane są o godz. 8.30.  

7. Chętnych do udziału w V parafialnym balu karnawałowym, który odbędzie się 2 lutego, 

zapraszam do zapisywania się w zakrystii. 

8. Rozpoczęły się ferie zimowe dzieci i młodzieży. Jest to czas wypoczynku. Życzymy 

zatem wszystkim czynnie wypoczywającym dużo radości podczas korzystania z 

uroków zimowej aury, zaś wszystkim pracującym siły i spokoju w wykonywaniu 

codziennych obowiązków. 

Kolędę rozpoczynamy od godz. 15.30, zaś w soboty od godz. 10.00 

1 ksiądz 
14 stycznia 

poniedziałek 

ul. Smukalska – numery nieparzyste od 141 do 159  

i parzyste od 56 do 64 i ul. Rajska 

1 ksiądz 
15 stycznia 

wtorek 

ul. Baranowskiego – numery parzyste od 2 do 34 oraz 39 i 47 i ul. 

Migdałowa, Laurowa i Tulipanowa 

1 ksiądz 
16 stycznia 

środa 

ul. Baranowskiego – od końca numery  parzyste od 66 do 40 oraz 

nieparzyste od 93 do 67  

1 ksiądz 
17 stycznia 

czwartek 

ul. Smukalska – numery parzyste od 66A do 96  

i nieparzyste od 173 do 187 i ul. Palmowa – numery nieparzyste 

2 ksiądz 
ul. Smukalska – numery nieparzyste od 193A do 223  

i parzyste od  102 do 128 oraz ul. Berberysowa i Azaliowa 

1 ksiądz 18 stycznia 

piątek 

ul. Smukalska – numery parzyste od 130 do 166 oraz nieparzyste od 

225 do 249 i ul. Palmowa – numery parzyste 

2 ksiądz ul. Agrestowa i Kaktusowa 

1 ksiądz 
19 stycznia 

Sobota 

ul. Magnoliowa  

2 ksiądz Janowo– chętnych prosimy o zgłoszenia przyjęcia kolędy w zakrystii 

3 ksiądz Sanatorium  

 


