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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. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele: w niedziele o godz. 17.00, w dni powszednie od 
poniedziałku do czwartku godz. 18.00. Siostry Misjonarki Służebnice Ducha Świętego zapraszają 
na różaniec od poniedziałku do czwartku na godz. 17.00 do kaplicy przy ul. Borówkowej 9. 

2. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza na kolejną prelekcję, jaka odbędzie się w najbliższy 
poniedziałek po wieczornej Mszy św., a poprowadzi ją Ks. Andrzej Szopiński, asystent kościelny 
Akcji Katolickiej Diecezji Pelplińskiej. Temat prelekcji: Homiletyczny(i nie tylko) przekaz 
Ewangelii na manowcach. Po prelekcji będzie można  zakupić książki, które przywiezie ze sobą 
prelegent. 

3. W piątek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym kościele o godz. 7.30, 
9.00, 10.30 i 12.00. Nie będzie wieczornej Mszy św. o godz. 17.30! Msza św. na naszym 
Cmentarzu Parafialnym, w intencji wszystkich zmarłych Parafian i wszystkich spoczywających na 
cmentarzu, zostanie odprawiona o godz. 13.30! 

4. W najbliższy piątek ze względu na Uroczystość Wszystkich Świętych nie obowiązują nas przepisy o 
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. 

5. Bardzo prosimy lektorów, kandydatów na lektorów, szafarzy oraz pozostałych panów, a także 
panie o pomoc w przeprowadzeniu składki w czasie Mszy św. na cmentarzu. Zebrane 
pieniądze, jak co roku, przeznaczamy na Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej. 

6. 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 ( 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. 

7. W związku z porządkowaniem grobów, uprzejmie prosimy o uporządkowanie spraw związanych z 
przedłużeniem ważności miejsc na naszym cmentarzu. Termin dzierżawy niektórych miejsc – o czym 
od wielu lat regularne przypominamy - dawno upłynął. W związku z tym przypominamy, że po 
upływie 20 lat nieopłacony grób przechodzi ponownie do dyspozycji administrującego cmentarzem - 
w tym przypadku Parafii pw. NMP z Góry Karmel w Bydgoszczy - i będzie użyty do pochówku, 
niezależnie od tego, czy postawiony jest na nim pomnik, czy też nie. Przez szereg lat wykazaliśmy 
bardzo dużą cierpliwość i wyrozumiałość. Wielokrotnie wysyłaliśmy listowne przypomnienia i prośby. 
W związku z powyższym informujemy, że od 1. stycznia 2020 roku nieopłacone groby będą 
systematycznie kasowane. W przypadku kasacji grobu, nagrobek należy odebrać u zarządcy 
cmentarza - jest nim Zakład Pogrzebowy Karola Boruckiego - w terminie określonym w regulaminie 
cmentarza. 

8. W sobotę przypada Dzień Zaduszny - wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Msze św. o 
godz. 7.30, 9.00 i 17.00. O godz. 18.00 Wymienianki. 

9. W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i pierwsza sobota  miesiąca. Do chorych z posługą 
sakramentalną udamy się w czwartek po porannej Mszy św. Również w czwartek od godz. 17.30 
spowiedź św. dla dzieci, kandydatów do bierzmowania, pozostałej młodzieży i dorosłych. 

10. W najbliższy piątek o godz. 20.00 rozpocznie się kolejna całonocna adoracja Najświętszego 
Sakramentu. Czuwanie rozpoczniemy nabożeństwem ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
a zakończymy w sobotę rano około godz. 7.10 śpiewem Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia 
NMP. W kruchcie wyłożona jest lista z podziałem na poszczególne godziny nocnego czuwania. 
Osoby, które adorując Najświętszy Sakrament mogą jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo 
świątyni w konkretnej godzinie czuwania, prosimy o zapisy. 

11. W dniach od 15 do 17 listopada odbywać się będzie I Forum Młodych Diecezji Bydgoskiej. Więcej 
informacji na plakacie. 

12. W gablocie wywieszono plan XXXVIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej  w Bydgoszczy. 
13. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego. Do dzisiejszego numeru dołączony jest 

modlitewnik na listopad. 
14. Dziękujemy za złożone ofiary i wszelką pomoc świadczoną naszej Parafii. 
15. Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych zmarłych.  


