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     OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

IV NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

1. W tym tygodniu w czwartek 2 lutego przypada Uroczystość Matki Bożej Gromnicznej. 

Uroczystość ta ukazuje nam Jezusa Chrystusa, który od samego początku ofiarowany 

Bogu przychodzi do nas jako światłość pragnąca oświecać drogi naszego życia.  I tak, jak 

gromnica towarzyszy człowiekowi od Chrztu Świętego do śmierci, tak Chrystus jest 

światłością, która oświeca życie człowieka. Od kilku lat w tym dniu modlimy się za 

wszystkie osoby konsekrowane, czyli poświęcone Bogu. Jest to dzień pochylenia się nad 

tajemnicą powołania kapłańskiego, zakonnego, misyjnego, jak i też powołania do służby 

w zgromadzeniach żeńskich. Zapraszamy wszystkich 2 lutego  na Msze Święte  na godz. 

17.00 do Smukały i 18.00 do Opławca. Przynosimy ze sobą świece, które zostaną zapalone 

i poświęcone. Tego dnia odbędzie się także poświęcenie świec dzieci przygotowujących 

się do I Komunii Św. 

2. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Do chorych udamy się w godzinach 

przedpołudniowych. Po południu zaś, od godz. 16.00 spowiedź dla dzieci i młodzieży.  

3. Za tydzień w niedzielę o godz. 15.00 spotkanie Żywego Różańca Rodzin. 

4. Jak co roku w okresie zimowym Caritas Bydgoski nie dysponuje pomocą żywnościową ze 

względu na brak towarów. Dlatego w lutym nie będzie wydawania żywności unijnej. 

Natomiast przypominam, aby rodziny korzystające z tej pomocy złożyły deklaracje do 31 

stycznia. 

5. W każdy piątek o godz.16.30 w domu katechetycznym ma spotkanie schola parafialna. 

Pan organista nowych chętnych serdecznie zaprasza. Natomiast w każdą sobotę o godz. 

10.30 odbywają się zbiórki ministrantów. Nowych chętnych chłopców zapraszam. 

6. Od środy 1 lutego wraca porządek wieczornych Mszy Św. w dni powszednie, tj. o godz. 

18.00, poza wtorkiem. W każdą środę zapraszamy na nowennę do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy, a w czwartek nowenna do Jezusa Przemienionego. 

7. Wszystkim, którzy w dniu wczorajszym uczestniczyli w balu parafialnym  

i swoją serdecznością, radością i humorem przyczynili się do wspaniałej atmosfery 

wspólnie przeżywanych chwil zabawy, składam w imieniu rady parafialnej i własnym 

serdeczne podziękowania. W balu uczestniczyło około 150 osób. 

 

 


