
25.12.2016    OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

 NIEDZIELA, UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA 

 

         Każdego roku pochylamy się nad tajemnicą Narodzenia Pańskiego, a oczy zawracamy 

w stronę ubogiej stajenki, gdzie narodził się Zbawiciel. I tak, jak Pasterze spieszyli oddać 

Bogu pokłon, tak i my dzisiaj przyszliśmy pochylić się nad tajemnicą Bożej Miłości. 

Wszystkim naszym Parafianom i ich Gościom życzymy z okazji Świąt Narodzenia 

Bożej Dzieciny, aby przychodzący Chrystus obdarzył nas swoją miłością i ukazywał nam 

drogę, która prowadzi do prawdziwego szczęścia w nieustannym wypełnianiu Jego woli. 

          Niech moc Bożej Miłości, która staje się człowiekiem pomoże nam w tym czasie świąt 

w gronie swoich najbliższych odkryć na nowo szczęście, jakie płynie z bliskości Boga, a 

Boża radość niech promieniuje na wszystkie dni codziennego życia. 

 

1. Jutro drugi dzień Świąt – Święto Świętego Szczepana – Pierwszego Męczennika. Msze 

święte tak, jak w każdą niedzielę. 

2. Święto Świętej Rodziny obchodzimy w piątek 30 grudnia. Zapraszamy na Mszę Św. na 

godz. 18.00. 

3. W sobotę 31 grudnia Msza Święta na zakończenie roku w Opławcu o godz. 18.00, 

podczas której 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 starego roku zapraszam. 

4. W niedzielę 1 stycznia Uroczystość Bożej Rodzicielki. Msze Święte tak jak zawsze w 

niedzielę. 

5. Wszystkim osobom, które pomogły w zorganizowaniu wystroju bożonarodzeniowego 

kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać”.  

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

o godz. 8.30.  

7. W poniedziałek 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. Kolędę rozpoczniemy, tak jak co roku, od 

ul. Opławiec od początkowych numerów. Plan kolędy podamy za tydzień. 

8. W niedzielę 15 stycznia o godz. 18.00 w hali „Łuczniczka” odbędzie się wyjątkowy 

koncert kolęd i pastorałek pt. „Betlejem w Bydgoszczy”. Podczas koncertu wystąpią 

m.in.: Natalia Niemen, Marika, Kuba Badach, Piotr Cugowski i zespół Trzecia Godzina 

Dnia. Bilety do nabycia w zakrystii. Współorganizatorem koncertu jest nasza diecezja. 

Niech zatem ten koncert, wspólny śpiew kolęd i łamanie się opłatkiem pozwolą wielu 

naszym wiernym przeżyć radość z narodzin Naszego Pana.  


