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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
I NIEDZIELA ADWENTU 

 

1. Rozpoczynając czas Adwentu pragniemy przygotować się na przyjście Jezusa 

Chrystusa. Niech ten okres oczekiwania, pomimo zagonienia i obowiązków, 

pozwoli nam znaleźć czas na pogłębienie naszej wiary i przygotowanie naszych serc 

na Boże Narodzenie.  

2. Zapraszamy na Msze Święte Roratnie, które będą odprawiane w każdym tygodniu 

Adwentu w poniedziałek, środę i piątek o godzinie 1800. Tegoroczna tematyka 

Adwentu ma przybliżyć drogę wiary wielkich świętych doktorów Kościoła oraz 

świętych rodziców i świętych dzieci, którzy bezwarunkowo oddali swoje życie Panu 

Bogu, czyli poszli za Światłem. Dzieci za udział w Roratach będą otrzymywały 

wizerunki świętych, które będą przyklejały na otrzymane na pierwszych Roratach 

plansze. Na zakończenie Adwentu dzieci, które będą miały wypełniona cała 

planszę, 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.  

3. Proszę, aby dzieci przynosiły na Roraty lampiony. Ogłaszamy konkurs na najładniej 

wykonany domowym sposobem lampion. Trzy najładniejsze zostaną nagrodzone. 

4. W sobotę 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego poczęcia NMP. Msza Św. o godz. 

10.00.  

5. Poświęcenie medalików dzieci komunijnych w II niedzielę miesiąca 9 grudnia, 

podczas Mszy Św. o godz. 11.30. 

6. Jak już informowałem spotkanie z Mikołajem dla dzieci odbędzie się w ostatnią 

niedzielę Adwentu czyli 23 grudnia- dzień przed Wigilią. W związku z tym ofiary 

do puszek na słodycze dla dzieci ministranci będą zbierać w 3 niedzielę Adwentu, 

czyli 16 grudnia. Prosimy o wsparcie. Również 16 grudnia będą wyłożone przy 

dekoracji adwentowej koperty, zawierające wiek i płeć dziecka z naszej parafii, 

które potrzebuje wsparcia. Chętne osoby będą mogły wziąć kopertę i przygotować 

świąteczną paczkę dla tego dziecka biorąc pod uwagę jego wiek i płeć. Proboszcz 



parafii będzie wiedział, do kogo konkretnie paczka ma trafić. Przygotowane paczki 

będzie można złożyć 23 grudnia w zakrystii.   

7. Od dzisiaj w całej Polsce rusza akcja sprzedaży świec wigilijnych, których nabycie  

w naszej parafii wspiera działalność CARITAS-u bydgoskiego na rzecz rodzin 

najbardziej potrzebujących.  Świece oraz opłatek na stół wigilijny można nabyć po 

każdej Mszy Św. w zakrystii. Cena małej świecy 7 zł, a dużej 17 zł. Można również 

nabyć już opłatek na stół wigilijny. 

8. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Spowiedź Święta dla dzieci o godz. 

1600. Do chorych z Komunią Św. udamy się w piątek w godzinach 

przedpołudniowych. 

9. Dzisiaj o godz. 15.00 spotkanie Żywego Różańca Rodzin. 

10. W poniedziałek o godz.18.30 wydawanie żywności unijnej przy ul. Letniskowej. 

11. Za tydzień w niedzielę Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie. Tradycyjnie już 

tego dnia we wszystkich kościołach Ojczyzny zbieramy ofiary do puszek 

przeznaczone na pomoc materialną dla katolików w krajach byłego Związku 

Radzieckiego. 

12. Za tydzień II niedziela miesiąca. Ofiary przeznaczamy na cele inwestycyjne naszej 

parafii. 

13. W sobotę 8 grudnia na godz. 11.00 zapraszam do domu katechetycznego dzieci, 

które pod opieką zaproszonego gościa z Pałacu Młodzieży będą mogły samodzielnie 

wykonać ozdoby świąteczne na choinkę. Proszę o przyniesienie nożyczek, kleju, 

bloku kolorowego papieru i piórnika z przyborami. 

 
  


