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OGŁOSZENIA PARAFIALNE  

 III NIEDZIELA ADWENTU 

1. Rozpoczyna się ostatni etap oczekiwania na narodzenie Chrystusa. Mimo zabiegania przedświątecznego 

pamiętajmy w tym czasie o otwarciu naszych serc na Boga i modlitwę. Zachęcam do uczestnictwa w Roratach i 

spowiedzi świętej adwentowej. 

2. W tym tygodniu Roraty w poniedziałek i środę o godz. 18.00. W piątek Rorat nie będzie z uwagi na parafialną 

spowiedź. Ostatnie Roraty w przyszły poniedziałek 23 grudnia, na które dzieci przynoszą wypełnioną planszę z 

wizerunkami Świętych. Za systematyczne uczestnictwo w Roratach dzieci otrzymają upominki. Również tego 

dnia rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy lampion.  

3. Przygotowując się do Świąt Bożego Narodzenia pragniemy nade wszystko nie zapomnieć o tym, co jest istotą 

naszego życia duchowego, a mianowicie o czystości naszej duszy. Dlatego serdecznie zapraszam wszystkich 

naszych parafian do skorzystania z sakramentu pojednania w piątek 20 grudnia. Spowiadać będziemy wraz z 

zaproszonymi kapłanami od 17.00 do 18.00. 

4. W piątek 20 grudnia po Mszy Św. wieczornej około godz. 18.30 kolejny wykład księdza prof. Bogdana 

Czyżewskiego, na którym omawiany będzie sakrament Bierzmowania. W szczególny sposób zapraszam młodzież 

przygotowującą się do sakramentu Bierzmowania.  

5. Tak jak informowałem, dzisiaj po każdej mszy św. ministranci zbierają ofiary do puszek na słodycze dla dzieci. 

Prosimy o wsparcie. Spotkanie z Mikołajem za tydzień w niedzielę 22 grudnia o godz. 16.00. Spotkanie ubogaci 

dziecięcy  zespół z Łobżenicy „Pod Opieką Pana”. 

6. Dziękuję tym rodzinom, które zdecydowały się przygotować świąteczną paczkę dla potrzebujących dzieci z 

naszej parafii. Ponumerowane paczki można składać w zakrystii w tym tygodniu po wieczornej mszy św. lub w 

przyszłą niedzielę do godz. 12.30. 

7. W zakrystii można nabyć opłatki i świece CARITAS-u na stół wigilijny. Niech płomień świecy wigilijnej 

przypomina nam o powinności dzielenia się miłością z bliźnimi.  

8. Tak jak informowałem w I Dzień Świąt 25 grudnia nie będzie Mszy Św. o godz. 10.00 w Smukale. Natomiast w 

Opławcu Msza Św. z godz. 8.00 przeniesiona jest na godz. 10.00.  

9. Już dzisiaj informuję, że VI Parafialny Bal Karnawałowy odbędzie się w sobotę 25 stycznia. 

10. W ubiegłym tygodniu w Janowie spłonął dom rodzinie z naszej parafii. W akcję pomocy włączył się Caritas 

Diecezji Bydgoskiej. Poszkodowana rodzina chciałaby wynająć lokum na czas odbudowy domu. Jeśli ktoś 

miałaby takie możliwości lokalowe, proszę o kontakt w zakrystii. Osoby, które chciałyby włączyć się w 

odbudowę domu, mogą dokonać wpłat na konto Caritasu z dopiskiem „Dom”. Karteczkę z numerem konta można 

otrzymać w zakrystii. Można również pomóc, przekazując materiały budowlane. 

 



 


