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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

I NIEDZIELA ADWENTU 

 

1. Zapraszamy na Msze Święte Roratnie, które będą odprawiane w Adwencie w każdy 

poniedziałek, środę i piątek o godz. 18.00. Tematyką tegorocznych rorat będą opowieści 

dziadka Pana Jezusa, Joachima, o najważniejszych postaciach biblijnych, które mówią o 

Panu Jezusie. Na zakończenie Adwentu dzieci, które będą miały wypełnioną całą planszę 

z obrazkami, otrzymają symboliczne upominki. Oprócz tego, przed każdą Mszą Św. 

Roratnią dzieci kładą do koszyka serduszko z zapisanym dobrym uczynkiem. Dziecko, 

którego serduszko zostanie wylosowane, weźmie do domu do czasu następnych Rorat 

figurę MB Adwentowej. Prosimy, aby dzieci przynosiły na Roraty lampiony.  

2. Świece oraz opłatek na stół wigilijny można nabyć po każdej Mszy Św. w zakrystii. 

Dodatkowe ofiary przeznaczamy na cele pomocowe. 

3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Do chorych z Komunią Św. udamy 

się w godzinach porannych. Można zgłaszać w zakrystii nowych chorych do spowiedzi 

adwentowej. Spowiedź Św. od godz. 17.30. Również o tej godzinie wystawienie 

Najświętszego Sakramentu i adoracja do Mszy Św. o godz. 18.00. 

4. W piątek o godz. 17.00 spotkanie scholi w salce katechetycznej.  

5. W piątek o godz. 20.00 różaniec mężczyzn pod krzyżem.  

6. W sobotę 3 grudnia po wieczornej Mszy Św. zapraszamy na kolejny wykład szkoły 

biblijnej, podczas którego omawiana jest Ewangelia Św. Mateusza.  

7. Za tydzień w niedzielę obchodzić będziemy Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie. Po 

każdej Mszy Św. wolontariusze Caritas będą zbierać ofiary na pomoc katolikom z 

krajów byłego Związku Radzieckiego.  

8. Również w przyszłą niedzielę po każdej Mszy Św., w zakrystii można odebrać karteczki 

z krótką informacją o rodzinach i osobach samotnych z naszej parafii, którym można 

przygotować świąteczną paczkę. Mamy nadzieję, że tak jak co roku, nie zabraknie rodzin 

z naszej parafii, które włączą się w naszą parafialną akcję „Szlachetnej paczki”. 

Zachęcamy również do przynoszenia produktów żywnościowych z długim terminem 

ważności, które zostaną wysłane na Ukrainę. 

9. Za tydzień w niedzielę o godz. 11.00 różaniec prowadzony przez Żywy Różaniec 

Rodzin. Po Mszy Św. spotkanie. 

 



 

10. W roku 2023 na przełomie lipca i sierpnia odbędą się w Lizbonie Światowe Dni 

Młodzieży, w których uczestniczyć będzie ok. 300 młodych z naszej diecezji.  

Z naszej parafii będzie brała w nich udział 10-osobowa grupa młodzieży. Z wyjazdem 

tym są związane określone koszta, dlatego młodzi będą organizować różne akcje, 

wspierające ich wyjazd. Jedną z nich jest sprzedaż sianka z obrazkiem 

bożonarodzeniowym na stół wigilijny, które będzie można nabyć dzisiaj po każdej Mszy 

Św. przed kościołem. Natomiast w przyszłą niedzielę po każdej Mszy Św. młodzież 

będzie sprzedawać kawę ziarnistą w paczkach, jako cegiełki, z logo naszej parafii. 

11. Z polecenia Ks. Bp Krzysztofa Włodarczyka, od pierwszej niedzieli Adwentu, po każdej 

Mszy Św. odmawiana będzie modlitwa za naszą diecezję oraz o nowe powołania. Tekst 

modlitwy będą rozdawać ministranci.  

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. U ministrantów można nabyć „Przewodnik 

Katolicki”. 

13. Zachęcamy do oddania głosów na projekty w ramach Bydgoskiego Budżetu 

Obywatelskiego. Szczegóły w Internecie, natomiast przed kościołem można otrzymać 

kartkę z zasadami głosowania.  

14. Rada Osiedla zaprasza do włączenia się w pomoc Ukraińcom, którzy przebywają na 

terenie naszej parafii. Szczegóły w Radzie Osiedla.  

15. W ubiegłym tygodniu Pan Bóg powołał z naszej wspólnoty parafialnej Śp. Halinę 

Karpińską, lat 80, z ul. Smukalskiej. Polećmy jej duszę Miłosierdziu Bożemu, wieczny 

odpoczynek… 

 

 

 


