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Roraty od poniedziałku do czwartku o godz. 17.00. Zachęcamy wszystkich do podejmowania
postanowień adwentowych. Po Mszy św. będziemy zbierali ofiary na dekorację do żłóbka.
W poniedziałek 14.12 wspominamy św. Jana od Krzyża, patrona Ks. Biskupa Jana Tyrawy.
Zapraszamy na Mszę św. w Jego intencji w katedrze o godz. 18.00 oraz polecamy jego posługę
pasterską naszym modlitwom.
W sobotę 19 grudnia będziemy przeżywać w naszej parafii dzień Spowiedzi Adwentowej. Przed
południem od godz. 9.30 do 11.00 i po południu od 16.30 do 18.00.
W poniedziałek Odnowa zaprasza na Adorację, „Godzinę z Jezusem” od 18.30, we wtorek
nabożeństwo do św. Mateusza, w środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. ADŚ zaprasza
na Mszę św. w intencji żywych i zmarłych członków ADŚ we wtorek 15.12 o godz. 17.00. W sobotę
19.12 Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego w czasie Mszy św. o godz. 18.00. „Adwentowo
uwielbieniowo” to czuwanie, na które zapraszamy w przyszłą niedzielę szczególnie młodzież
przygotowującą się do bierzmowania, po Mszy św. wieczornej.
Polecamy lekturę Przewodnika Katolickiego: art. o znaczeniu przebaczenia w życiu człowieka oraz
potrzebie dostrzegania zwykłego człowieka w osobach niepełnosprawnych.
Opłatki na stół wigilijny i świecę Caritas można nabyć wychodząc z kościoła, a w tygodniu w Biurze
Parafialnym i w zakrystii. Dostępne są również świece Caritas, sianko na stół wigilijny oraz piękne
albumy o kard. Wyszyńskim i o Janie Pawle II.
W zeszłą niedzielę zebraliśmy 2210 zł na pomoc Kościołowi na wschodzie, Bóg zapłać. Jak co roku
„Dar serca”: słodycze, zabawki, żywność, środki czystości, można składać do przyszłej niedzieli 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. Do
20.12 można przynieść czapki, rękawiczki, termosy, i maseczki i złożyć w koszu w tyle kościoła.
Dyrekcja SP 65 prosi o wsparcie projektu 173 „Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole
65” w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.
Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej zwraca się z gorącym apelem do wszystkich osób, które przeszły
COVID-19, o oddawanie osocza. Badania naukowe potwierdzają, że osocze ozdrowieńców we

wczesnej fazie choroby może zmniejszyć ryzyko zgonu. Każdy ozdrowieniec może zgłosić się do
regionalnego centrum krwiodawstwa nie wcześniej niż miesiąc od wyzdrowienia.
W ostatnim tygodniu zmarli: śp. Lucyna Woźniak l. 72, zam. ul. Zarembiny 25; śp. Kazimierz
Krasiński l. 88, zam. ul. Golloba 3; śp. Stefan Majka l. 92, zam. ul. Skarżyńskiego 11 oraz śp. Maria
Kontowska l. 70, zam. ul. Rodzinna 1. Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu, Dobry Jezu a nasz Panie……

