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„Kto się uniża, będzie wywyższony” – mówi Jezus. To trudne słowa, bo niekiedy łatwo przychodzi nam się uniżyć, 
lecz owo uniżenie wcale nie prowadzi do wywyższenia. Czasem można zakładać przed Bogiem maskę nędzarza, ale 
trudno pokazać Mu swoją prawdziwą twarz i być pokornym. Uniżenie, do którego wzywa nas Jezus, ma swoje źródło 
w dziecięctwie Bożym. To postawa stanięcia w prawdzie, która przywraca nam ludzką godność i ostatecznie nas 
wywyższa. Najpierw trzeba zobaczyć swoją wielkość daną przez Boga, a dopiero potem małość. Prawdy o nas uczy nas 
Eucharystia. Ona nas przemienia i pokazuje, że bez niej jesteśmy bezradni. 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 
1. Wraz z całym Kościołem przeżywamy dzisiaj Niedzielę Misyjną. Pieniądze z Mszy św. przeznaczamy na cele 

misyjne. 
2. Gościmy dzisiaj w naszej Parafii Ks. Eliasza Boriaczuka z Ukrainy. Ks. Eliasz od miesiąca jest proboszczem 

nowopowstałej parafii pw. Św. Jana Pawła II w Równym na Wołyniu. Po Mszach św. będzie zbierał ofiary na 
budowę kościoła. 

3. Dzisiaj po Mszach św., w kruchcie kościoła, zbierane są składki członkowskie Towarzystwa Przyjaciół KUL i ofiary 
na Katolicki Uniwersytet Lubelski. 

4. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe: 

 w naszym kościele: 
- w niedziele o godz. 17.00 
- w dni powszednie od poniedziałku do piątku godz. 18.00 
- w soboty po porannej Mszy św. 
- z udziałem dzieci w piątki o godz. 17.15, 
- kandydaci do bierzmowania, młodzież pozostałych klas gimnazjalnych i szkół średnich w miarę możliwości 
uczestniczy w nabożeństwach wraz z dorosłymi, 

  Siostry Misjonarki Służebnice Ducha Świętego zapraszają wszystkich, którym trudność sprawia dotarcie do 
kościoła, na nabożeństwo różańcowe od poniedziałku do piątku na godz. 17.00 do kaplicy przy ul. Borówkowej 9. 

5. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza na wykład, który odbędzie się 24 października (poniedziałek) o 
godz.19.10 - zaraz po wieczornej Mszy św.. Prelekcję wygłosi ks. Maciej Chmielewski – egzorcysta diecezji 
bydgoskiej. Tematem kolejnego spotkania będzie: Natura i działanie złych duchów we współczesnym świecie. 

6. Fundacja NIE-zwykła dla Rodziny oferuje bezpłatny dyżur psychologa w najbliższy piątek od godz. 17.45. 
Zapraszamy osoby, które potrzebują konsultacji lub porady w sprawach dotyczących problemów emocjonalnych, 
trudności w relacjach rodzinnych lub wątpliwości dotyczących prawidłowości w rozwoju dziecka. 

7. W najbliższy piątek o godz. 17.00 w sąsiedniej Parafii pw. Bł. Michała Kozala Biskupa i Męczennika odbędzie się 
uroczystość konsekracji kościoła. 

8. W przyszłą niedzielę gościć będziemy w naszej Parafii Katarzynę Chęsy, świecką misjonarkę z Karagandy. 
Będzie dawała dla nas świadectwo o swojej misjonarskiej pracy, a po Mszach św. zbierać będzie datki oraz 
rozprowadzać płytę z jej nagraniami, która jest cegiełką na jej misję w Kazachstanie. 

9. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych. Msza św. na naszym cmentarzu parafialnym w intencji 
wszystkich zmarłych Parafian i wszystkich spoczywających na cmentarzu zostanie odprawiona podobnie jak w 
ubiegłych latach o godz. 14.30.  

10. W kruchcie na stoliku zostały wyłożone kartki na Wymienianki, na których czytelnie wypisujemy (w mianowniku) 
imiona zmarłych, za których modlić będziemy się na różańcu od 2 do 8 listopada. Wypełnione karty składamy w 
Biurze Parafialnym uzgadniając przy okazji termin modlitwy za zmarłych. 

11. Uprzejmie prosimy o uporządkowanie spraw związanych z przedłużeniem ważności miejsc na naszym cmentarzu. 
Przypominamy, że po upływie 20 lat grób może być użyty do ponownego pochówku. 

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

 Rady Ekonomicznej we wtorek po wieczornej Mszy św. na plebanii, 

 Chóru Parafialnego we wtorek o godz. 19.15 w sali parafialnej, 

 I Kręgu Domowego Kościoła w piątek po wieczornej Mszy św., 

 Oazy Dzieci Bożych w sobotę o godz. 15.00 w sali parafialnej, 

 Oazy młodzieżowej w sobotę o godz. 16.30 w sali parafialnej. 
13. Do końca października trwa głosowanie na inwestycje w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, tzn. 

mieszkańcy m.in. naszej Parafii wybierają inwestycję, która powstanie w naszym sąsiedztwie w 2017 r. Wśród 
propozycji jest m.in. ścieżka zdrowia nad Kanałem pomiędzy ul. Polanicką a Głogowską oraz projekt zakładający 
zagospodarowanie terenu działki na terenie pomiędzy ul. Tczewską a Kartuską, na tyłach ulic Krośnieńskiej, 
Biłgorajskiej, Strzegowskiej i Wolińskiej. Stosowne karty do głosowania wraz z informacją można pobrać ze stolika 
w kruchcie. Głosowanie odbywa się również drogą internetową poprzez stronę www.bydgoszcz.pl/bbo. 

14. Kurs formacyjny dla fotografów i operatorów sprzętu audiowizualnego odbędzie się w dniach 3 (czwartek) i 4 
(piątek) listopada br. Wykłady odbywać się będą w gmachu Kurii przy ul. Ks. Malczewskiego 1 – od godz. 16.00 do 
godz. 19.00. Na kurs składają się dwa spotkania. Zgłoszenia (email:jarzembowski@swietywojciech.pl, tel.667 29 99 
97) do 28 października. 

15. Intencje Mszy św. przyjmujemy także w niedziele po Mszach św. 
16. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego. 
17. Dziękujemy za złożone ofiary i wszelką pomoc świadczoną naszej Parafii. 
18. Módlmy się za naszych zmarłych. W minionym tygodniu odszedł z tego świata śp. Alojzy Gebler, którego pogrzeb 

rozpocznie się w poniedziałek Mszą św. o godz. 15.00, w kaplicy na naszym cmentarzu parafialnym. 
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