
II Niedziela Adwentu 
04.12.2022 

 

 
Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.  

(Łk 3, 4c. 6) 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

  

1. Dzisiaj przed kościołami w całej Polsce zbieramy do puszek ofiary na pomoc Kościołowi na 

Wschodzie. 

2. Dzisiaj także święcimy i rozdajemy opłatki na stół wigilijny. Ofiary składane przy tej okazji 

przeznaczamy na świąteczny wystrój naszej świątyni. 

3. Również dzisiaj w kruchcie kościoła, można zaopatrywać się w świece wigilijne. Cena małej 

świecy 10 zł, dużej 18 zł. 

4. Dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 10.30 poświęcimy medaliki dzieciom przygotowującym się 

do I Komunii Świętej. 

5. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 10.30, małżeństwa należące do Domowego Kościoła, gałęzi 

rodzinnej Ruchu Światło-Życie będą w sali parafialnej w plebanii do dyspozycji dla małżeństw 

zainteresowanych formacją w tej wspólnocie. 

6. Zapraszamy wszystkich do udziału w roratach, w szczególności dzieci, kandydatów do 

bierzmowania i pozostałą młodzież. Msze św. roratnie odprawiamy w poniedziałki, środy i 

piątki o godz. 18.00. Prosimy zwrócić uwagę na to, że w te dni nie ma Mszy św. o godz. 

18.30! 

7. W najbliższy czwartek, obchodzimy w liturgii, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. 

Msze św. w naszym kościele o godz. 7.30 i 18.30. Zapraszamy także na GODZINĘ ŁASKI od 

godz. 12.00 do 13.00. 

8. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy rekolekcje adwentowe dla naszej Parafii. Program 

rekolekcji zamieszczamy w wersji drukowanej ogłoszeń i w gablocie ogłoszeń. 

9. Rodziny z Domowego Kościoła i Parafialny Oddział Akcji Katolickiej proszą o dary dla osób 

starszych i schorowanych z naszej Parafii. Wiemy, że sytuacja wielu osób jest bardzo trudna. 

Prosimy głównie o produkty spożywcze o dłuższym terminie ważności. Może to być: cukier, 

ryż, makaron, puszki, itp. oraz chemię gospodarczą. Kosze na dary będą wystawione w 

kościele przy chrzcielnicy od przyszłej niedzieli do zakończenia rekolekcji adwentowych w 

środę. 

10. Ojciec Waldemar Pawelec, pallotyn z Kijowa, bardzo dziękuje z złożone ofiary na rzecz 

Kościoła na Ukrainie. Zebrano kwotę 18 149 zł. 

11. Wizytę kolędową u Parafian, w tradycyjnej formie, rozpoczniemy 27 grudnia. 

12. W najbliższym czasie zapraszamy na spotkania wspólnot i grup parafialnych: 

• Pogodnej Wspólnoty i Koła Przyjaciół Radia Maryja w poniedziałek o godz. 16.00 w sali 
parafialnej, 

• Marianek w sobotę o godz. 10.00 w sali w domu parafialnym, 

• Parafialnej Wspólnoty Różańcowej w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00. 
13. Biuro Parafialne czynne jest w tym tygodniu od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 

12.00 i w czwartek dodatkowo od godz. 17.00 do 18.00. 

14. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 

0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”. 

15. Dziękujemy za złożone ofiary. W przyszłą niedzielę przypada druga niedziela miesiąca. Ofiary 

z wszystkich Mszy św. przeznaczamy na opłaty związane z ogrzewaniem kościoła. 

16. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu. 

17. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego.  

18. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. W minionym tygodniu Pan Bóg 

odwołał z tego świata śp. Stanisława Matyjaszczyka. 



REKOLEKCJE ADWENTOWE 

w Parafii  

pw. NMP z Góry Karmel 

w Bydgoszczy 

11-14.12.2022 

 

Rekolekcjonista: Ojciec Dariusz Pielak SVD,  

misjonarz, który przez 19 lat pracował w Rosji,  

wykładowca Biblii w seminarium duchownym 

 
 

• Sobota 10.12.2022 

1830 - Msza św. z niedzieli z nauką rekolekcyjną 

 

• Niedziela 11.12.2022         

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

 

 

• Poniedziałek 12.12.2022                                                                                                                    

1800 - Msza św. - Roraty 

1900 - nauka rekolekcyjna dla wszystkich 
 

  

• Wtorek 13.12. 2022   - 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 14.12.2022          

1800 - Msza św. - Roraty 

1900 - nauka rekolekcyjna dla wszystkich 


