
Rekolekcje adwentowe 

w parafii  

pw. NMP z Góry Karmel 

10-14.12.2016 
 

Rekolekcjonista: Ks. Janusz Konysz 
 

 Sobota 10.12.2016 

18:30  - Msza Św. z nauką rekolekcyjną 

 

 Niedziela 11.12.2016         

 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 17:30  -  Msze Św. z nauką 

rekolekcyjną 

 
 

 Poniedziałek 12.12.2016                                                                                                                    

18:00 -  Msza Św. - Roraty 

19:00 -  Nauka rekolekcyjna dla wszystkich 

 
  

 Wtorek 13.12. 2016   - Dzień Spowiedzi Św.                                                                     

Spowiedź  Św. od godz. 8:00 do 9:00  i od godz. 16:00 do 

18:30                                                                                                                

18:30 - Msza Św. 

19:00 - Nauka rekolekcyjna dla wszystkich 

 
 

 Środa 14.12.2016          

18:00 Msza Św. - Roraty 

           19:00 Nauka rekolekcyjna dla wszystkich 
 

*** 
Spowiedź święta adwentowa w sąsiedniej parafii pw. Bł. Michała Kozala  

w czwartek 22 grudnia w godz. od 8.00 do 9.00 i od 16.00 do 18.30. 



Do chorych z Komunią Św. udamy się w piątek – 23 grudnia - po 

porannej Mszy św. (na dodatkowe zgłoszenia). Przypominamy, że 

kapłani odwiedzają chorych w pierwsze piątki miesiąca. Istnieje 

również możliwość, dzięki posłudze nadzwyczajnych szafarzy, 

coniedzielnego przyjmowania Komunii św. przez chorych i osoby 

w podeszłym wieku. 

Styczniowe odwiedziny z posługą sakramentalną u chorych 

odbędą się w czwartek, 5 stycznia po porannej Mszy św. 

*** 
 

 

Okazja do spowiedzi św. w naszym kościele: 
 

W niedziele w czasie Mszy św.; w dni powszednie 15 min. przed Mszą 

św. i w miarę możliwości także w czasie Mszy św.. Ponadto kapłani są 

do dyspozycji penitentów na każdą prośbę, także po Mszy św. 

*** 
 

 

Kontakt z Parafią: 
 

tel. 52 379 67 99; karmel.bydgoszcz@wp.pl 
 

Informacje o Parafii: 
 

www.karmel.bydgoszcz.pl oraz www.facebook.com/KarmelBydgoszcz 
  

Godziny otwarcia Biura Parafialnego: 
 

od poniedziałku do piątku od 10.00 do 12.00 

w czwartek dodatkowo od 17.00 do 18.00 
 

*** 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

 składamy najserdeczniejsze życzenia. 
Niech Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, 

będzie dla Was, drodzy Parafianie,  
światłem na drogach życia 

oraz daje doświadczyć pełni Jego pokoju i miłości.  
Boże błogosławieństwo niech Wam zawsze towarzyszy  

w nadchodzącym 2017 roku. 
 

Wasi duszpasterze 

mailto:karmel.bydgoszcz@wp.pl
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