Ogłoszenia parafialne
II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 05.01.20 r.
4 stycznia 2020
W poniedziałek 6.01 Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli, Msze św. wg porządku
niedzielnego. Zapraszamy na kolejny Bydgoski Orszak Trzech Króli, który rozpocznie się Mszą św. w
Bazylice św. Wincentego a’Paulo o godz. 11.30, a zakończy ok. 13.30 koncertem kolęd na Starym
Rynku.
Wszystkich parafian pragniemy jak najserdeczniej zaprosić na Noworoczny Koncert Kolęd w
wykonaniu chóru z Parafii św. Kazimierza w Łochowie i naszego chóru parafialnego dzisiaj
(niedziela) 05.01 o godz. 17.15 w kościele.
Wdowy i wdowców zapraszamy w najbliższy piątek 10.01 na Mszę św. o godz. 9.00., a po niej na
spotkanie opłatkowe na plebanii.
Ze względu na zmianę ilości kapłanów pracujących w naszej Parafii od niedzieli 2.02 ulegnie zmianie
porządek Mszy św. niedzielnych Nie będzie Mszy św. o godz. 7.00 i o 8.30 a jedna Msza św. o godz.
8.00. Wymienianki będą o godz. 7.40. Informacje o tym otrzymają wszystkie Rodziny w czasie kolędy.
W przyszłą niedzielę druga niedziela miesiąca składka przeznaczona jest na cele budowlane.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: a w nim relacja z obchodów 101 rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego, o tym, że kapelan królowej Elżbiety został katolikiem oraz o polskim
jezuicie z XVII w. pracującym w Chinach i o jego działalności ewangelizacyjnej.
Odwiedziny duszpasterskie – kolęda: we wtorek 7.01 ul. Zürna 1, Skarzyńskiego 3 i 5; w środę ul.
Przybory 2, 4, Kwiatkowskiego 4 i 6, Golloba 7A; w czwartek 9.01 ul. Przybory 6, Rzeźnieckiego 3, 5 i
8; w piątek ul. Rzeźniackigo 1, 2, 4, 6 i 10; w sobotę ul. Rzeźniackiego 12, Golloba 1, 2, 3, 5, 8 i 12; w
niedzielę ul. Golloba 6 i Witosa 1. Program kolędy umieszczony jest na stronie internetowej parafii i
w gablotce. Kolędę rozpoczynamy w soboty i niedziele o godz. 15.00 a w pozostałe dni o 16.00. Msze
św. w ciągu tygodnia odprawiamy w Domu Parafialnym o godz. 7.00 i o 15.30.
W ramach przygotowania do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia Stefana Kard. Wyszyńskiego
zapraszamy każdego 7 dnia miesiąca do katedry na Mszę św. o godz. 12.00.
W ostatnim tygodniu zmarł śp. Jerzy Pawulski l. 83, zam. ul. Przyjaciól 1. Polećmy go Bożemu
Miłosierdziu, Dobry Jezu a nasz Panie…

