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Nie muszą to być od razu „straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie”, ale czujemy się czasem, 
jakby nasz świat się zachwiał i uciekł nam spod nóg. To, co miało być trwałe, okazało się kruche, to, 
w czym pokładaliśmy nadzieję, boleśnie nas zawiodło. Nie wszystko można kupić i nie zawsze 
wystarcza nasza zaradność i inteligencja. Wiara jest poszukiwaniem prawdziwej trwałości. Jest 
wytrwałym dążeniem, do Tego, który Trwa. 

Dzisiaj przypada druga niedziela miesiąca. Ofiary z wszystkich Mszy św. przeznaczamy na 
ogrzewanie kościoła oraz na dalsze inwestycje w obiektach parafialnych. 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

1. Przed kościołami w Polsce w ramach VII Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym, 
zbierane są dzisiaj ofiary przeznaczone na pomoc chrześcijanom w Iraku. Akcję można wesprzeć 
także wysłaniem SMS-a, na numer telefonu podany na plakacie w gablocie ogłoszeń. 

2. Trwa Nowenna przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. 
Dzisiejszą modlitwę przeżywamy w łączności z nabożeństwem Parafialnej Wspólnoty Różańcowej 
po Mszy św. o godz. 9.00, natomiast w pozostałe dni po wieczornych Mszach św.. 

3. W przyszłą sobotę, 19 listopada, w Krakowie Łagiewnikach, będzie miał miejsce  Jubileuszowy 
Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Jest  to zwieńczenie Nadzwyczajnego Jubileuszu 
Miłosierdzia oraz Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski. W przeddzień  tego wydarzenia, w 
piątek  18 listopada , bezpośrednio po wieczornej Mszy  św. w naszym kościele, rozpocznie się 
całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu. Czuwanie ofiarowujemy w intencji naszej  
Ojczyzny. Na  stole w kruchcie kościoła, wyłożona jest lista, na którą prosimy by wpisywały się 
osoby chętne do podjęcia nocnego czuwania w poszczególnych godzinach. Całonocną modlitwę 
zakończymy odśpiewaniem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej  Maryi  Panny – 
około godz. 7.10. 

4. Diakonia Społeczna organizuje wyjazd do Krakowa Łagiewnik na centralne obchody przyjęcia 
Jezusa za Króla i Pana. Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy pod nr tel. 501 421 906. 

5. W przyszłą niedzielę obchodzimy w liturgii Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – święto 
patronalne służby liturgicznej i Akcji Katolickiej. W czasie Mszy św. o godz. 12.00 świętować 
będziemy drugą rocznicę istnienia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy naszej Parafii. 
Przez całą niedzielę po Mszach św. przed kościołem będą zbierane do puszek ofiary na potrzeby 
Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej. 

6. Siostry Misjonarki Służebnice Ducha Świętego zapraszają w przyszłą niedzielę na godz. 16.00 do 
kaplicy przy ul. Borówkowej 9, na nabożeństwo ku czci bł. Józefy, Hendriny Stenmanns, 
współzałożycielki Zgromadzenia. 

7. Msza św. w intencji pracowników kolejnictwa wszystkich resortów oraz emerytów, rencistów i ich 
rodzin zostanie odprawiona w niedzielę 20 listopada br. o godz. 12.15 w kościele pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa na Placu Piastowskim w Bydgoszczy. 

8. Duszpasterstwo Akademickie Martyria zaprasza na rekolekcje adwentowe dla małżeństw 
starających się o potomstwo. Więcej informacji na plakacie. 

9. Organizowana jest pielgrzymka diecezjalna z okazji 100-lecia objawień w Fatimie. Informacje na 
plakacie w gablocie ogłoszeń. 

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

 II Kręgu Domowego Kościoła w poniedziałek o godz. 17.30, 

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

 dzieci pierwszokomunijnych i rodziców w sobotę o godz. 9.00 w kościele, 

 Ministrantów i Lektorów w sobotę o godz. 11.00 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. 

11. Intencje Mszy św. przyjmujemy także w niedziele po Mszach św. 

12. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego. 

13. Dziękujemy za złożone ofiary.  

14. Módlmy się za naszych zmarłych. W minionym tygodniu odeszła z tego świata śp. Teresa 
Onoszkowicz-Jacyna, założycielka Pogodnej Wspólnoty w naszej Parafii. Należała do Rady 
Duszpasterskiej, Koła Przyjaciół Radia Maryja przy naszej Parafii, Parafialnej Wspólnoty 
Różańcowej. Człowiek zaangażowany bez reszty w sprawy społeczne. Pogrzeb planowany jest w 
środę w godzinach południowych na cmentarzu parafialnym na Bielawkach. Szczegółowy termin 
podany będzie w nekrologu. 


