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Ziarnko piasku nie jest zbyt małe ani poranna rosa zbyt ulotna, żeby nie mogły zachwycić 
i rozradować Boga. Ta radość Boga jest Jego królowaniem; roztaczającym się wszędzie, gdzie 
jesteśmy. Choćbyśmy nie wierzyli, bo nasze są serca zbyt ciasne, zapał łatwo gasnący i pamięć 
o grzechach niebezpiecznie uciska. Właśnie to Boże królowanie głosili Apostołowie. Królestwo 
Bożego zachwytu nad stworzeniem, nade mną. Nic dziwnego, że ta prawda leczy wszelkie 
choroby. 

 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

1. W ubiegłą niedzielę o godz. 6.30 Pan Bóg powołał do siebie śp. Zenona Myśliwca, naszego 
długoletniego kościelnego, organistę i katechetę. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 
Mszą św. w naszym kościele, w czwartek o godz. 13.00. Przed Mszą św. o godz. 12.30 
odmówimy różaniec w intencji zmarłego. Po Mszy św. udamy się na nasz cmentarz 
parafialny przy ul. Tańskich, by o godz. 14.00 rozpocząć dalsze ceremonie 
pogrzebowe. W przeddzień pogrzebu, o godz. 20.00 wprowadzimy ciało pana Zenona do 
kościoła i odprawimy w jego intencji Mszę św. Następnie odbędzie się czuwanie modlitewne 
do godz. 22.00. 

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 
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 tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. V Krąg Domowego Kościoła zaprasza 
na wieczorną Mszę św. i nabożeństwo w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i 
misyjnych. 

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

5. W gablocie wywieszono plan XXXVIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej  w Bydgoszczy. 
6. W najbliższym czasie zapraszamy na spotkania wspólnot i grup parafialnych: 

• Pogodnej Wspólnoty i Koła Przyjaciół Radia Maryja w poniedziałek o godz. 16.00, 

• Odnowy w Duchu Świętym w środę na wieczornej Mszy św., 

• Oazy Dzieci Bożych w sobotę o godz. 17.00 w sali parafialnej. 

7. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego. 
8. Dziękujemy za złożone ofiary i wszelką pomoc świadczoną naszej Parafii. Dziękujemy 

wszystkim, którzy pomogli nam w zebraniu ofiar na cmentarzu w dniu  Wszystkich Świętych. 
9. Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych zmarłych. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do 

siebie śp. Zenona Myśliwca, śp. Ewę Suszek i śp. Genowefę Bagińską, której pogrzeb 
rozpocznie się Mszą św. 5. listopada o godz. 13.00, w kaplicy na naszym cmentarzu 
parafialnym. 


