
 
 
08.01.2012  
     OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 
 

1. W dzisiejszą niedzielę wspominamy Chrzest Pana Jezusa w rzece Jordan. Dzień ten 

każe nam uświadomić sobie, jak ważne jest dla nas wydarzenie, kiedy przez chrzest 

święty wkroczyliśmy na drogę wiary razem z Jezusem Chrystusem. Warto 

zastanowić się dzisiaj, czy każdy z nas otrzymując dar wiary, rozwija proces życia 

duchowego dochowując wierności Chrystusowi i nauce Kościoła. Dzisiejszą 

niedzielą kończymy w liturgii czas Bożego Narodzenia i rozpoczynamy tzw. czas 

zwykły, jednak w tradycji naszej śpiewamy kolędy i przeżywamy ten czas do  

2 lutego. 

1. Od 18 stycznia, tj. od środy, do 25 stycznia obchodzimy Tydzień Modlitw  

o Jedność Chrześcijan. Nabożeństwa ekumeniczne odbywać się będą w kościołach 

różnych wyznań w Bydgoszczy.  

2. Dzisiaj druga niedziela miesiąca. Ofiary zbierane w czasie Mszy Św. przeznaczone 

są na budowę domu parafialnego.  

3. Pragniemy już po raz czwarty zorganizować karnawałowy bal parafialny, który 

odbędzie się w ostatnia sobotę stycznia, tj. 28 stycznia w budynku szkoły 

podstawowej. Po każdej Mszy Św. w zakrystii trwają zapisy. Koszt dla jednej osoby  

125 zł. W imieniu Rady Parafialnej zapraszam do udziału w balu wszystkich 

dorosłych parafian, jak również ich gości i znajomych. Myślę, że wspólna zabawa 

będzie doskonałą okazją do wzajemnej integracji i przeżycia chwil radości w gronie 

wspólnoty parafialnej. 

4. Przypominam, że z uwagi na kolędę Msze Św. w dni powszednie od poniedziałku 

do piątku sprawowane są o godz. 8.30.  

5. Trwa wizyta duszpasterska zwana kolędą. Niech będzie ona okazją do wspólnej 

modlitwy, wzajemnego poznania się i  rozmowy o sprawach naszej wspólnoty 

parafialnej.  Podczas kolędy każda rodzina otrzyma informator na temat wydarzeń 

w parafii w roku 2012, jak i krótki opis planowanych inwestycji. W tym roku 

chcielibyśmy otynkować wieżę kościoła i wykonać elewację wieży i budynku 

kościoła. W związku z tą inwestycją można składać dodatkowe ofiary  

w podpisanych kopertach na ten cel. Wpłaty można dokonać także na parafialne 

konto bankowe. 

6. Plan kolędy na najbliższy tydzień: 

 Data Nawiedzane Rodziny 

1 ksiądz 
09 stycznia 

poniedziałek 

ul. Opławiec – numery nieparzyste od 197 do 233 i numer 

160 

1 ksiądz 
10 stycznia 

wtorek 

ul. Opławiec – numery  parzyste od 164 do 180 i numery 

nieparzyste od 237 do 277  

1 ksiądz 
11 stycznia 

środa 

ul. Opławiec – numery parzyste od 182 do 210A i numery 

nieparzyste od 281A do 285 

1 ksiądz 12 stycznia 

czwartek 

ul. Sanatoryjna – numery parzyste od 6 do 32 i ul. 

Szczawnicka 

2 ksiądz ul. Sanatoryjna – numery nieparzyste od 1 do 43 



1 ksiądz 
13 stycznia 

piątek 

ul. Sanatoryjna – numery parzyste od 34 do 52A  

i nieparzyste od 47 do 73 

2 ksiądz 
ul. Krynicka, Kudowska i Sanatoryjna – numery 

nieparzyste od 77 do 83 i parzyste od  58 do 78 

1 ksiądz 
14 stycznia 

sobota 

ul. Sanatoryjna – numery nieparzyste od 87 do 107B 

2 ksiądz 
ul. Smukalska – numery nieparzyste od 141 do 159  

i parzyste od 56 do 64 i ul. Rajska 

1 ksiądz 
16 stycznia 

poniedziałek 

ul. Smukalska – numery parzyste od 66A do 94  

i nieparzyste od 173 do 187 i ul. Palmowa – numery 

nieparzyste 

Kolędę rozpoczynamy od godz. 15.30, zaś w soboty od godz. 15.00 

 

Całościowy plan kolędy podany jest w gablotce. 


