Ogłoszenia parafialne
Objawienie Pańskie, Trzech Króli 06.01.19 r.
5 stycznia 2019
Dzisiaj Uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli. Dzieci Pierwszokomunijne wraz z rodzicami
zapraszamy na Mszę św. o godz. 11.30 z poświęceniem książeczek. O godz. 11.00 rozpoczęcie
Bydgoskiego Orszaku Trzech Króli Mszą św. w kościele ojców Jezuitów, przejście do Hali Łuczniczka
i ok. 13.00 koncert kolęd i pastorałek.
Wdowy i wdowców zapraszamy na Mszę św. w ich intencji w piątek 11.01 o godz. 9.00 a po Mszy św.
na spotkanie opłatkowe. W sobotę imieniny obchodzi nasz kościelny Pan Arek. Dziękujemy mu za
jego posługę w Parafii i modlimy się dla niego i dla jego Rodziny o Boże błogosławieństwo.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o odbywających się Orszakach Trzech Króli,
wspomnienie Ks. Bpa Tadeusza Pieronka, o tym czym są odwiedziny kolędowe oraz wspomnienie
powstańców wielkopolskich z naszego regionu.
Odwiedziny duszpasterskie – kolęda: w poniedziałek 7.01 ul. ul. Brzechwy 3 i Szczęśliwa 3, we
wtorek 8.01 ul. Porazińskiej 4 i 7, w środę ul. Porazińskiej 2, 6 i 10 oraz Gościnna 2, w czwartek ul.
Szczęśliwa 5 i Rodzinna 1, w piątek 11.01 ul. Szczęśliwa 2 i 4, Gościnna 3, i Witosa 3, w sobotę 12.01
ul. Rodzinna 4, Andersena 5 i 8, Daszyńskiego, Twardzickiego, Witosa 4 i 6, Golloba 1 i 2, w niedzielę
13.01 ul. Witosa 2, 5 i ul. Żychonia, w poniedziałek 14.01 ul. Przyjaciół 1 i Witosa 1. Program kolędy
na Osiedlu Bajka i Szybowników można zabrać wychodząc z kościoła i umieszczony jest na stronie
internetowej parafii oraz w gablotce. Kolędę rozpoczynamy w soboty i niedziele o godz. 15.00 a w
tygodniu o 16.00. Msze św. w ciągu tygodnia odprawiamy w Domu Parafialnym o godz. 7.00 i o
15.30.
W zeszłym tygodniu zebraliśmy 2610 zł. na ogrzewanie kościoła, wszystkim ofiarodawcom Bóg
zapłać. W przyszłą niedzielę II niedziela miesiąca, składka przeznaczona jest na cele budowlane.
Zgodnie z zapowiedzią w tym tygodniu rozpoczniemy budowę prezbiterium. Plany budowy są
wywieszone w prawej nawie kościoła. Przedstawiono plan przebudowy prezbiterium z ołtarzem,
ambonką i miejscem dla kapłana i służby liturgicznej oraz z dwoma ikonami Matki Bożej Nieustającej
Pomocy po lewej i św. Mateusza Ap. i Ew. po prawej stronie ołtarza. Umieszczono również II etap
przebudowy prezbiterium, który będzie realizowany w przyszłym roku. Od poniedziałku całe
prezbiterium będzie zasłonięte, również drzwi po prawej stronie będą zamknięte.
W tym tygodniu zmarli: śp. Tadeusz Szałąński l. 69, zam. ul. Gawędy 1, śp. Jan Szczęsny l. 69, zam.
ul. Kwiatkowskiego 6 oraz śp. Henryka Lewandowska l. 86, zam. ul. Golloba 14. Polećmy ich Bożemu
Miłosierdziu, Dobry Jezu a nasz Panie….

