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Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzech 

świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył 

godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić 

wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi". Jan dał takie świadectwo: "Ujrzałem ducha, który 

zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie 

posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i 

spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję 

świadectwo, że On jest Synem Bożym". (J 1, 29-34) 

 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

    

1. Dzisiaj, podobnie jak w ubiegłych latach, członkowie Zakonu św. Łazarza, po Mszach 

świętych rozprowadzają kalendarze-cegiełki. Środki zebrane ze sprzedaży pozwolą na 

wsparcie działania Centrum Opieki Perinatalnej św. Łazarza (hospicjum perinatalnego), 

które ma pod swoją opieką rodziny, spodziewające się narodzin śmiertelnie chorego dziecka. 

Koszt cegiełki wynosi 50 złotych. Zachęcamy do wsparcia. 

2. Trwa wizyta kolędowa u Parafian. Więcej informacji podajemy w drukowanej wersji ogłoszeń. 

3. Katecheza dla dzieci komunijnych odbędzie się w najbliższą sobotę, 21 stycznia o godz. 

11.00 w sali parafialnej w plebanii. 

4. W dniach od 18 do 25 stycznia, przeżywać będziemy kolejny Tydzień Modlitw o Jedność 

Chrześcijan. Hasłem zbliżającego się tygodnia są słowa: Czyńcie dobro; szukajcie 

sprawiedliwości (por. Iz 1,17). Podobnie jak we wcześniejszych latach, tym razem 25 

stycznia o godz. 18.00, odbędą się w naszym kościele ekumeniczne nieszpory, z 

udziałem Biskupa Bydgoskiego Krzysztofa Włodarczyka i duchownych zrzeszonych Pomorsko-

Kujawskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej. 

5. Biuro Parafialne czynne jest w tym tygodniu od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 

12.00. Przypominamy, że we wszystkie czwartki w czasie kolędy Biuro Parafialne w 

godzinach popołudniowych będzie zamknięte!!! 

6. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 

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

7. Dziękujemy za wszelkie składane ofiary i świadczoną pomoc. 

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

9. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego. 

10. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. W ostatnim czasie Pan Bóg odwołał z 

tego świata śp. Krystynę Romaniuk i Antoniego Mielniczaka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Kolędy w naszej Parafii 

 

 

Poniedziałek 16 stycznia od godz. 15.30  

• ul. Czorsztyńska (od ul. Wiśniowej) -1 ksiądz, 

• ul. Krokusowa (od ul. Maciaszka), następnie ul. Czorsztyńska (od ul. Krokusowej) – 2 ksiądz.  

Wtorek 17 stycznia od godz. 15.30  

• ul. Malinowa (od ul. Nakielskiej), następnie ul. Kokosowa (od ul. Malinowej) – 1 ksiądz, 

• ul. Poziomkowa (od ul. Jeżynowej) i następnie ul. Jagodowa (od ul. Maciaszka) – 2 ksiądz. 

Środa 18 stycznia od godz. 15.30  

• ul. Fiołkowa (od ul. Maciaszka) – 1 ksiądz, 

• ul. Wiklinowa (od ul. Maciaszka) – 2 ksiądz. 

Czwartek 19 stycznia od godz. 15.30  

• ul. Grzybowa (od ul. Wierzbowej), następnie ul. Jałowcowa (od ul. Grzybowej) -1 ksiądz, 

• ul. Sosnowa (od ul. Porzeczkowej), następnie ul. Palisandrowa – 2 ksiądz. 

Piątek 20 stycznia od godz. 15.30  

• ul. Porzeczkowa (od numerów początkowych) – 1 ksiądz, 

• ul. Porzeczkowa (od numerów końcowych) – 2 ksiądz. 

Sobota 21 stycznia od godz. 13.00 

• ul. Hrubieszowska (od ul. Wiśniowej), następnie ul. Czereśniowa (od ul. Maciaszka) – 1 ksiądz,  

• ul. Borówkowa (od ul. Maciaszka), następnie ul. Brzoskwiniowa (od ul. Borówkowej) – 2 ksiądz. 

Poniedziałek 23 stycznia od godz. 15.30  

• ul. Jeżynowa (od ul. Jagodowej) – 1 ksiądz, 

• ul. Truskawkowa (od ul. Maciaszka), następnie ul. Jeżynowa (od ul. Wiśniowej) – 2 ksiądz. 

Wtorek 24 stycznia od godz. 15.30  

• ul. Paprocia (od ul. Jeżynowej) i następnie ul. Bluszczowa (od numerów początkowych) – 1 ksiądz, 

• ul. Bluszczowa (od numerów końcowych) – 2 ksiądz. 

Czwartek 26 stycznia od godz. 15.30  

• ul. Hebanowa (od ul. Maciaszka) i następnie ul. Akacjowa (od ul. Sosnowej) – 1 ksiądz, 

Piątek 27 stycznia od godz. 15.30  

• ul. Makowa (od ul. Paprociej) – 1 ksiądz, 

• ul. Szczytowa (od ul. Pagórek) – 2 ksiądz. 

Sobota 28 stycznia od godz. 13.00  

• ul. Wiśniowa (od ul. Nakielskiej numery nieparzyste) – 1 ksiądz, 

• ul. Wiśniowa (od ul. Nakielskiej numery parzyste) – 2 ksiądz. 

Poniedziałek 30 stycznia od godz. 15.30  

• ul. Maciaszka (od ul. Wierzbowej numery nieparzyste) – 1 ksiądz, 

• ul. Maciaszka (od ul. Pagórek numery nieparzyste) – 2 ksiądz. 

Wtorek 31 stycznia od godz. 15.30  

• ul. Maciaszka (od ul. Wierzbowej numery parzyste) – 1 ksiądz, 

• ul. Maciaszka (od ul. Pagórek numery parzyste) – 2 ksiądz. 

Środa 1 lutego od godz. 15.30  

• na zaproszenie Parafian, u których z różnych powodów nie było odwiedzin duszpasterskich – 1 ksiądz. 


