REKOLEKCJE
ADWENTOWE
w Parafii
pw. NMP z Góry Karmel
w Bydgoszczy

15-19.12.2018
Rekolekcjonista: Ks. Arkadiusz Muzolf
•

Sobota 15.12.2018
1830 - Msza św. z niedzieli z nauką rekolekcyjną

•

Niedziela 16.12.2018
730, 900, 1030, 1200, 1730 - Msze św. z nauką rekolekcyjną

•

Poniedziałek 17.12.2018
1800 - Msza św. - Roraty
1900 - nauka rekolekcyjna dla wszystkich
Po nauce koncert zespołu muzyki dawnej Ensemble Inégalité (dwoje
skrzypiec, wiolonczela i klawesyn)

•

Wtorek 18.12. 2018 - dzień spowiedzi św.
Spowiedź św. od godz. 800 do 900 i od godz. 1600 do 1830
1830 - Msza św.
1900 - nauka rekolekcyjna dla wszystkich

•

Środa 19.12.2018
1800 Msza Św. - Roraty
1900 nauka rekolekcyjna dla wszystkich
***

Spowiedź święta adwentowa w sąsiedniej parafii pw. Bł. Michała Kozala
w czwartek 20 grudnia w godz. od 800 do 900 i od 1600 do 1830.

Do chorych z Komunią Św. udamy się w piątek – 21 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
piątek, 4 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 1000 do 1200
w czwartek dodatkowo od 1700 do 1800
Zarządca Cmentarza Parafialnego:
Zakład Pogrzebowy Karol Borucki, tel. 602 294 179
Organista:
Pan Marek Przywarty, tel. 695 146 496
***

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Bożego Pokoju
i Radości, by wypełniały serca nasze i naszych bliskich.
Niech ten radosny czas upłynie w ciepłej, rodzinnej atmosferze.
Niech Bóg, który jest miłością udzieli Wam wszystkim w te dni światła i pokoju,
miłości i życzliwości wzajemnej oraz niech będzie pośród Was.
Zaś betlejemska gwiazda zwiastująca Narodziny Zbawiciela
niech rozświetla swoim blaskiem nie tylko czas Świąt,
ale także wszystkie dni Nowego 2019 Roku.
Z Bożonarodzeniowym pozdrowieniem
Wasi Duszpasterze

