30.12.2018
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY
1. Dzisiaj 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. Jutro 31 grudnia Msza Św. na zakończenie roku o godz. 18.00, podczas której
dziękować będziemy Bogu za wszystko, co od Niego otrzymaliśmy, jednocześnie
przepraszając za to wszystko, co nas od Niego oddalało. Po Mszy Św. nabożeństwo
z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Serdecznie wszystkich na wspólną
modlitwę w ostatnim dniu tzw. starego roku zapraszamy.
3. We wtorek 1 stycznia Uroczystość Bożej Rodzicielki. Msze Św. w Opławcu o
godz. 10.00, 11.30 i 18.00, w szpitalu o godz. 10.00, a w Smukale o godz. 17.00.
4. Ze względu na kolędę, Msze Św., od 2 stycznia do odwołania, w dni powszednie
o godz. 8.30, z wyjątkiem pierwszego piątku miesiąca.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Do chorych udamy się w
godzinach porannych. Spowiedź Św. dla dzieci i młodzieży o godz. 17.300.
Natomiast Msza Św. o godz. 18.00.
6. Za tydzień w niedzielę po Mszy Św. o godz. 11.30 spotkanie Żywego Różańca
Rodzin.
7. W niedzielę 6 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego nazywana
Świętem Trzech Króli. Podczas Mszy Św. poświęcimy kredę i kadzidło.
8. W Uroczystość Trzech Króli w naszych parafiach otaczamy modlitwą wszystkich
polskich misjonarzy i misjonarki, pracujących na całym świecie. Po każdej Mszy
Św. ministranci zbierają ofiary do puszek na Krajowy Fundusz Misyjny.
9. Ks. Bp zaprasza do udziału w VI Bydgoskim Orszaku Trzech Króli, który wyruszy
o godz. 12.30 z Placu Kościeleckich do hali Łuczniczka.
10.W niedzielę 13 stycznia na godz. 16.30 zapraszamy na kolędowanie przy naszym
parafialnym żłóbku wszystkie osoby, które grają na jakichkolwiek instrumentach,
jak też pragną pośpiewać wspólnie kolędy.
11.W środę 2 stycznia rozpoczynamy Duszpasterskie Nawiedziny Rodzin zwane
Kolędą. Jest to szczególny czas odwiedzin kapłanów z Bożym Błogosławieństwem

i modlitwą, jak również poznania radości i trosk naszych rodzin. W tym roku
przygotowujemy się do nawiedzenia obrazu Jasnogórskiej Pani, które będzie miało
miejsce w sobotę 16 marca 2019 roku. Każda rodzina otrzyma informator
dotyczący Misji Świętych i samej Peregrynacji w naszej parafii.
12.Plan kolędy na najbliższy tydzień:

Data

ul. Koronowska i ul. Opławiec – numery nieparzyste
od 5 do 43

1 ksiądz
2 ksiądz

02 stycznia
środa
ul. Opławiec – numery parzyste od 6 do 66A

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

1 ksiądz

2 ksiądz

03 stycznia
czwartek ul. Opławiec – numery parzyste od 70 do 88
i numery nieparzyste od 59 do 87 oraz ul. Kuracyjna
ul. Wypoczynkowa – lewa strona oraz ul. Janowska
i Tryszczyńska

1 ksiądz
04 stycznia
2 ksiądz

piątek

3 ksiądz

ul. Wypoczynkowa – prawa strona, ul. Boronia,
Kasperowicza, ul. Opławiec - lewa i prawa strona
do ul. Meysnera oraz ul. Montowskiego, Chełkowskiego
i przyległe
ul. Opławiec – numery nieparzyste od 159 do 195
i numery parzyste od 142 do 158

1 ksiądz
2 ksiądz

Nawiedzane Rodziny

05 stycznia
sobota

ul. Opławiec – numery nieparzyste od 197 do 233A
ul. Opławiec – numery parzyste od 164 do 180
i numery nieparzyste od 237 do 277

Kolędę rozpoczynamy od godz. 16.00, a w soboty od godz. 10.00
Całościowy plan kolędy znajduje się na stronie parafialnej i w gablotce.

13.W ubiegłym tygodniu Pan Bóg powołał z naszej wspólnoty parafialnej Śp. Jolantę
Małek, lat 88 z ul. Sanatoryjnej. Pogrzeb odbędzie się w środę na cmentarzu na
Czyżkówku. Polećmy jej duszę Miłosierdziu Bożemu, wieczny odpoczynek…

