OGŁOSZENIA PARAFIALNE
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

27.12.2015

1. Dzisiaj w niedzielę 27 grudnia obchodzimy Uroczystość Świętej Rodziny, polecając
opiece Bożej wszystkie rodziny naszej parafii. Niech Święta Rodzina: Jezus, Maryja
i Józef pomagają nam w dążeniu do świętości, aby nasze rodziny były zawsze silne
Bogiem i z Bogiem rozwiązywały wszystkie trudności życia codziennego.
2. W czwartek 31 grudnia Msza Święta na zakończenie roku w Opławcu o godz. 18.00,
podczas których dziękować będziemy Bogu za wszystko, co przez Jego dobroć i miłość
otrzymaliśmy, jednocześnie przepraszając za to wszystko, co nas od Niego oddalało. Po
Mszy Świętej nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Serdecznie
wszystkich na wspólną modlitwę w ostatnim dniu tzw. starego roku zapraszam.
3. W piątek 1 stycznia Uroczystość Bożej Rodzicielki. Msze Święte według porządku
niedzielnego. Pamiętajmy o obowiązku uczestnictwa w tym dniu we Mszy Św.
4. Za tydzień w niedzielę o godz. 15.00 spotkanie Żywego Różańca Rodzin.
5. Wszystkim osobom, które pomogły w zorganizowaniu wystroju bożonarodzeniowego
kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać”.
6. Ze względu na to, że pierwszy piątek miesiąca przypada w Nowy Rok, do chorych udamy
się w przyszłym miesiącu, tj. 5 lutego.
7. Ze względu na kolędę Msze Święte od 4 stycznia do końca stycznia w dni powszednie
o godz. 8.30.
8. W sobotę 2 stycznia rozpoczynamy Duszpasterskie Nawiedziny Rodzin zwane Kolędą.
Jest to szczególny czas odwiedzin kapłana z Bożym Błogosławieństwem, jak również
poznania radości i trosk naszych rodzin. W soboty kolędę rozpoczynać będziemy o godz.
10.00, a pozostałe dni o godz. 16.00.
9. Informuję, że Rada Osiedla zaprasza mieszkańców we wtorek 29 grudnia o godz. 12.00
na spotkanie na moście w sprawach dróg osiedlowych. Na to spotkanie zaproszony został
Prezydent Miasta Bydgoszczy.
Plan kolędy na najbliższy tydzień:
Data
1 ksiądz
2 ksiądz

1 ksiądz

02 stycznia
sobota

Nawiedzane Rodziny
ul. Koronowska i ul. Opławiec – numery nieparzyste
od 5 do 43
ul. Opławiec – numery parzyste od 6 do 66a

04 stycznia ul. Opławiec – numery nieparzyste od 45 do 51
poniedziałek oraz ul. Kolonijna, Kapryśna i Zdrojowa

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

