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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. 

W drugą niedzielę miesiąca, naszą wdzięczną modlitwą ogarniamy wszystkich 
dobroczyńców naszej Parafii. 

 
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 
1. W związku z inicjatywą katolickich ruchów i stowarzyszeń Diecezji Bydgoskiej  inicjatywą 

przeprowadzenia zbiórki podpisów pod petycją, do prezydenta Miasta Bydgoszczy i Rady 
Miasta Bydgoszczy, o cofnięcie decyzji o zamknięciu ruchu samochodowego w całym 
obszarze bydgoskiej  katedry – Parafialny Oddział Akcji Katolickiej włącza się w to działanie i 
już dziś po Mszach św. rozpoczyna zbieranie podpisów. 

2. 1 listopada przypada narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji uroczystej sumie 
odpustowej o godz. 11 w bydgoskiej katedrze przewodniczyć będzie biskup ordynariusz Jan 
Tyrawa. Patronem tego dnia jest również św. Marcin. Ks. Biskup zaprasza wszystkich do 
wspólnej modlitwy w intencji Ojczyzny, przez pośrednictwo tego świętego, który jest 
patronem miasta i najstarszej bydgoskiej świątyni. 

3. Trawa XXXVIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej  w Bydgoszczy. W gablocie wywieszono 
plan tego wydarzenia. 

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

5. Fundacja „Wiatrak” zaprasza na Koncert na dobry wieczór w wykonaniu Artystów z 
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz Studentek klasy Altówki, który odbędzie się 17 
listopada o godz. 16.00 w Domu Jubileuszowym Fundacji „Wiatrak". Bilety w cenie 10 zł 
można nabyć w biurze Fundacji i przed wydarzeniem. 

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

• V Kręgu Domowego Kościoła w poniedziałek o godz. 11.00, 

• Parafialnej Wspólnoty Różańcowej dzisiaj po Mszy św. o godz. 9.00, 

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

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

• 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. 
9. Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych zmarłych. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do 

siebie śp. Urszula Paszkiet. 


