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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
II NIEDZIELA ADWENTU

1. Weszliśmy już w okres Adwentu, w którym chcemy nie tylko przygotować się na przyjście
Chrystusa, ale także, pomimo codziennego zabiegania, znaleźć czas na spotkanie z Nim, czy to
podczas modlitwy, czy też w czasie Mszy św. roratnich, odprawianych w każdy poniedziałek,
środę i piątek o godz. 18.00.
2. Dzisiaj II niedziela miesiąca. Ofiary zbierane przeznaczamy na cele inwestycyjne parafii.
Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
3. Dzisiaj w zakrystii można odebrać kartki z krótką informacją o dziecku z naszej parafii, aby
przygotować świąteczną paczkę. Paczki należy złożyć do piątku 21 grudnia. Objętych pomocą
jest trzydzieścioro dzieci. Bardzo prosimy o zrozumienie i pomoc.
4. W zakrystii można nabyć opłatki i świece CARITAS.
5. W dzisiejszą niedzielę modlimy się za Kościół na Wschodzie. Tradycyjnie już po Mszy Św.
ministranci zbierają ofiary przeznaczone na pomoc materialną dla katolików byłego Związku
Radzieckiego.
6. Także dzisiaj można nabyć kalendarze-cegiełki w cenie 50 zł, które będą rozprowadzać
pracownicy i wolontariusze hospicjum, które zajmuje się pomocą rodzinom spodziewającym się
narodzin śmiertelnie chorych dzieci
7. Spotkanie z Mikołajem dla dzieci odbędzie się w IV niedzielę Adwentu, 23 grudnia o godz. 16.00.
Ofiary do puszek na słodycze dla dzieci ministranci będą zbierać za tydzień w niedzielę 16
grudnia po każdej Mszy Św.
8. Za dwa tygodnie w piątek 21 grudnia na godz. 18.50 zapraszamy na wykład, podczas którego Ks.
Profesor omówi objawienie maryjne w La Salette.
9. Już dzisiaj informujemy, że adwentowa spowiedź parafialna z udziałem zaproszonych kapłanów
odbędzie się jak zawsze w ostatnią środę Adwentu, tj. 19 grudnia o godz. 17.00. Już teraz prosimy
o takie zorganizowanie czasu, abyśmy wszyscy mogli skorzystać z tej okazji.
10. W sobotę 5 stycznia o godz. 18.00 w bydgoskiej hali „Łuczniczka” odbędzie się wyjątkowy koncert kolęd
i pastorałek „Betlejem w Bydgoszczy”. Podczas koncertu wystąpią m.in.: Grażyna Łobaszewska, Kamil
Bednarek, Antonina Krzysztoń, Józef Broda, Mate.O, Agnieszka Musiał, Dawid Kwiatkowski i wielu
innych. Koncert poprowadzi Marek Zając. Współorganizatorem koncertu jest nasza diecezja. Niech ten
koncert, poprzez wspólny śpiew i łamanie się opłatkiem, pozwoli wielu naszym wiernym przeżyć radość z
narodzin Zbawiciela. Bilety do nabycia w zakrystii w cenie: 60 i 80 zł.
11. Rada osiedla informuje, że w najbliższą sobotę będzie rozwoziła paczki dla najstarszych mieszkańców
osiedla.
12. W ubiegłym tygodniu Pan Bóg powołał z naszej wspólnoty parafialnej Śp. Stefanię Steinke, lat 93 z ul.
Sanatoryjnej. Polećmy jej duszę Miłosierdziu Bożemu, wieczny odpoczynek…
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