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Życie jest większe od wszelkich naszych przemądrzałych spekulacji, od popularności, ideologii 
i misternie skonstruowanych systemów pojęć. Czasem wydaje się nam, że żyjemy, a tak naprawdę 
spętaliśmy życie w sieć nazw. Cieszy nas ich brzmienie: profesor, prezes, gwiazda, zwycięzca. 
Niektórzy tak oderwali się od życia, że dopiero wzmianka w gazecie przekonuje ich, że zaistnieli. 
Tymczasem to „Bóg jest Bogiem żywych” i tylko wracając do Niego, wracamy naprawdę do życia. 

 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 
1. Dzisiaj Siostry Misjonarki Służebnice Ducha Świętego mieszkające w naszej Parafii dzielą się 

świadectwem o misyjnej działalności swojego zgromadzenia. Po Mszach św. będzie okazja uczczenia 
relikwii błogosławionej Matki Józefy, współzałożycielki zgromadzenia. 

2. W kruchcie na stoliku zostały wyłożone kartki na Wymienianki, na których czytelnie wypisujemy                      
(w mianowniku) imiona zmarłych, za których modlić będziemy się na różańcu do wtorku 8 listopada                   
(w dni powszednie o godz. 18.00; w niedzielę o godz. 17.00). Wypełnione karty składamy w Biurze 
Parafialnym uzgadniając przy okazji termin modlitwy za zmarłych. 

3. W najbliższy piątek, 11 listopada, w nasze Narodowe Święto, zapraszamy na wieczorną Mszę św.                    
o godz. 18.30 w intencji naszej Ojczyzny. 

4. Ksiądz Biskup Jan Tyrawa Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej, zgodnie z kanonem 87 KPK, a także 
przepisami  zawartymi w kanonach 1249-1251 KPK, udziela dyspensy od charakteru pokutnego, w 
tym od zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych, w dniu 11 listopada 
2016 r. 

5. Z okazji święta niepodległości w Zespole Szkół nr 23 przy ul Nakielskiej 8 listopada o godz. 17.00 
odbędzie się wieczornica Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego - wspomnienia wileńskie. 
Serdecznie zapraszamy. 

6. W gablocie wywieszono program XXXV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej  w Bydgoszczy. 
7. W najbliższym czasie zapraszamy na spotkania wspólnot i grup parafialnych: 

 Pogodnej Wspólnoty  w poniedziałek o godz. 16.00 w sali parafialnej, 

 Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej we wtorek po wieczornej Mszy św. na plebanii, 

 Chóru Parafialnego w czwartek o godz. 19.15 w sali parafialnej, 

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

 Oazy młodzieżowej w sobotę o godz. 16.30 w sali parafialnej, 

 Parafialnej Wspólnoty Różańcowej w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00. 
8. Intencje Mszy św. przyjmujemy także w niedziele po Mszach św. 
9. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego. 
10. Dziękujemy za złożone ofiary. Za tydzień w przypada druga niedziela miesiąca. Ofiary z wszystkich Mszy 

św. przeznaczamy na dalsze inwestycje w obiektach parafialnych. W najbliższym czasie planujemy 
okresowy przegląd i wymianę głośników w kościelnych organach. 

11. Módlmy się za naszych zmarłych. 


