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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. 

 
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

1. W związku z przypadającym dzisiaj III Światowym Dniem Ubogich, Caritas Diecezji 

Bydgoskiej, zachęca do włączenia się w ogólnopolską akcję Tytka charytatywna. 

Zebrane produkty prosimy dostarczyć do zakrystii lub Biura Parafialnego. Specjalne torby 

wyłożone są na stoliku w kruchcie. Akcję kończymy w najbliższy wtorek do godz. 12.00. 

2. Siostry Misjonarki Służebnice Ducha Świętego zapraszają w środę na godz. 17.00 do 

kaplicy przy ul. Borówkowej 9, na nabożeństwo ku czci bł. Józefy, Współzałożycielki 

Zgromadzenia. 

3. W piątek przypada wspomnienie św. Cecylii, Patronki muzyki kościelnej. 

4. W przyszłą niedzielę w liturgii obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 
która jest świętem patronalnym Służby Liturgicznej oraz Akcji Katolickiej. W czasie Mszy 
św. o godz. 12.00 świętować będziemy piątą 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 i 
naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. 

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

• IV Kręgu Domowego Kościoła w niedzielę o godz. 14.00, 

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

parafialnej, 

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

• Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej w czwartek po wieczornej Mszy św. w 

plebanii, 

• I Kręgu Domowego Kościoła w piątek o godz. 18.00, 

• Dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej  w sobotę o godz. 9.00 w sali 

parafialnej, 

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

6. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego. 
7. Dziękujemy za złożone ofiary i wszelką pomoc świadczoną naszej Parafii. 
8. Bożemu Miłosierdziu polećmy naszych zmarłych. 


