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Rozpoczęliśmy czas Adwentu, Roraty od poniedziałku do czwartku o godz. 17.00. Zapraszamy
szczególnie dzieci i prosimy by przynosiły ze sobą lampiony. Wszystkich zachęcamy do
podejmowania postanowień adwentowych. Po Mszy św. będziemy zbierali ofiary na Fundusz Pomocy
Kościołowi na Wschodzie.
We wtorek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, msze św. o godz. 7.00, 17.00 i 18.00. W
przyszłą niedzielę w czasie Mszy św. o godz. 10.00 kolejne zebranie Duszpasterstwa Mężczyzn
naszej Parafii. Będzie możliwość wstąpienia do Rycerzy Kolumba. Kandydatów do bierzmowania z kl.
VII zapraszamy na spotkanie online w piątek o godz.190.00, a z kl. VIII również w piątek o godz.
20.00
W poniedziałek Odnowa zaprasza na wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 18.30, we
wtorek nabożeństwo do św. Mateusza, a w środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W
czwartek 10.12 Msza św. w intencji żywych i zmarłych członków Apostolstwa Żywego Różańca.
Księża z Komunia św. do chorych udają się w sobotę 12.12.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o roli nadziei, o tym o jakiej przyszłości marzą
młode kobiety oraz o dziejach Bydgoskiej Metropolii w okresie międzywojennym.
Opłatki na stół wigilijny i świecę Caritas można nabyć wychodząc z kościoła, a w tygodniu w Biurze
Parafialnym i w zakrystii. Dostępne są również piękne kalendarze i albumy o ks. kard. Wyszyńskim i
o papieżu Janie Pawle II. Po Mszy św. lektorzy będą rozprowadzać domowej roboty ciastka oraz
sianko na stół wigilijny. Zebrane ofiary zostaną przeznaczone na dofinansowanie duszpasterstwa
młodzieży.
W przyszłą niedzielę II niedziela miesiąca składka przeznaczona jest na cele budowlane. W zeszłą
niedzielę zebraliśmy 1320 zł na Fundusz Pomocy Ubogim, Bóg zapłać.
Jak co roku „Dar serca”: słodycze, zabawki, żywność, środki czystości, można składać w
prezbiterium. Posłużą one do przygotowania paczek na święta dla rodzin naszej Parafii. Prosimy, by

nie przynosić ubrań.
Wincentyńska Młodzież Maryjna prosi o wsparcie zbiórki dla najuboższych. Można przynieść czapki,
rękawiczki, termosy, i maseczki i złożyć w koszu w tyle kościoła.
W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Teresa Pałaszyńska l. 81, zam. ul. Porazińskiej 7; śp. Rafał
Dąbrowski l. 44, zam. ul. Skarżyńskiego 3; śp. Jan Smeja l. 66, zam. ul. Porazińskiej 2 oraz śp. Piotr
Jasionowski l. 53, zam. ul. Szancera 4. Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu, Dobry Jezu a nasz
Panie……

