Ogłoszenia parafialne
Niedziela Chrztu Pańskiego 12.01.20 r.
10 stycznia 2020
Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Chrztu Pańskiego. Dziękujemy Panu Bogu za dar wiary naszego
narodu. Wspominając nasz chrzest módlmy się o żywe przeżywanie naszej wiary.
W środę Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza na Mszę św. w intencji żywych i zmarłych członków
Apostolstwa i na spotkanie w domu parafialnym. W piątek 17.01 przeżywamy dzień Adoracji
Najświętszego Sakramentu od godz. 7.30 do godz. 15.15. O godz. 15.00 zapraszamy na Koronką do
Bożego Miłosierdzia. Msze św. będą odprawiane w kościele.
W niedzielę 19.01 Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego w czasie Mszy św. o godz. 8.30. W niedzielę
ks. proboszcz obchodzi dzień swojego patrona. Msza św. w intencji ks. Proboszcza w przyszłą
niedzielę o godz. 10.00.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: wywiad z Michaelem Schudrichem, naczelnym rabinem
Polski o dialogu polsko-żydowskim, o tym czym jest ekologizm oraz relacja z Orszaku Trzech Króli.
W sobotę rozpoczynamy Tydzień Modlitw i Jedność Chrześcijan pod hasłem Życzliwymi bądźcie (por.
Dz 28,2).
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.
Odwiedziny duszpasterskie – kolęda: w poniedziałek 13.01 ul. Golloba 10, 14, 16 i Duboisa 1 i 2, we
wtorek ul. Daszyńskiego, Żychonia, Twardzickiego, Golloba 4 i Witosa 5, w środę ul. Witosa 2 i 6, w
czwartek ul. Witosa 3, 4, Przyjaciół 1, Andersena 3, 5 i 8, w piątek ul. Rodzinna 1 i 4, Gościnna 2, w
sobotę ul. Gościnna 3, Szczęśliwa 3 i w niedzielę 19.01 ul. Szczęśliwa 4 i 5. Program kolędy można
zabrać wychodząc z kościoła, 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.
Ks. Bp Jan Tyrawa zaprasza na obchody upamiętniające stulecie powrotu Bydgoszczy do Macierzy w
poniedziałek 20.01 na Mszę św. w katedrze o godz. 18.00 a po niej wykład w Domu Polskim
Fundacja Wiatrak wraz z Akademią Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy zapraszają
na Koncert na dobry wieczór w Niedzielę 19 stycznia, o godz. 16.00. Bilet w cenie 5 zł można nabyć
bezpośrednio przed wydarzeniem.
W ostatnim tygodniu zmarł śp. Józef Żuchowski l. 73, zam. ul. Gawędy 2. Polećmy go Bożemu
Miłosierdziu, Dobry Jezu a nasz Panie…

