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Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. (J 14, 23) 
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
   

1. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele: w niedziele o godz. 17.00, w dni powszednie od 
poniedziałku do piątku godz. 18.00, w soboty po porannej Mszy św..  

2. Siostry Misjonarki Służebnice Ducha Świętego zapraszają na różaniec od poniedziałku do 
piątku na godz. 17.00 do kaplicy przy ul. Borówkowej 9. Obowiązują tu także obostrzenia sanitarne 
związane z pandemią koronawirusa. 

3. W najbliższy wtorek przypada pierwsza rocznica śmierci śp. Zenona Myśliwca, naszego 
organisty i kościelnego. 

4. W przyszłą niedzielę po wszytkich Mszach św. zbieramy do puszek ofiary na Wyższe 
Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej. 

5. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym kościele 
o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 17.30. Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z panującą 
pandemią koronawirusa, wraz z proboszczem Parafii pw. Bł. Michała Kozala w Bydgoszczy, Ks. 
Kanonikiem Tadeuszem Putzem, podjęliśmy decyzję, że w Uroczystość Wszystkich Świętych 
nie będzie Mszy św. i procesji na naszym Cmentarzu Parafialnym przy ul. Tańskich.  

6. Msza św. w intencji wszystkich zmarłych Parafian i wszystkich spoczywających na naszym 
cmentarzu, zostanie odprawiona w kościele o godz. 17.30. 

7. 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 
kopertach w wystawionym przy figurze św. Jana Pawła II koszu. Osoby, które chcą uzgodnić termin 
modlitwy za zmarłych oddają karty w Biurze Parafialnym. 

8. Decyzją Penitencjarii Apostolskiej, w tym roku, ze względu na obostrzenia spowodowane 
pandemią COVID-19, odpust zupełny dla osób odwiedzających cmentarz oraz modlących się 
za zmarłych jedynie w myślach, przypadający na dni pomiędzy od 1. do 8. listopada zostaje 
przedłużony aż do końca listopada. Te dni, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, 
mogą być również od siebie oddzielone. 

9. 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. Przypominamy, że od 1. stycznia 2020 roku nieopłacone groby są 
stopniowo likwidowane. W przypadku kasacji grobu, nagrobek należy odebrać u zarządcy 
cmentarza, w terminie określonym w regulaminie cmentarza. 

10. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w dniach  od 7. do 8. listopada przeprowadzi po Mszach św. 
zbiórkę książek. W ten sposób nasza Parafia włączy się do akcji Zbieramy książki dla hospicjum 
Sure Ryde w Bydgoszczy, by w ten trudny czas uprzyjemnić i wynagrodzić Pensjonariuszom ich 
brak bezpośredniego kontaktu z rodziną i bliskimi. Dokładny plan i miejsce odbioru książek przez 
członków Akcji Katolickiej oraz rodzaj literatury zostanie podany za tydzień ogłoszeniach 
parafialnych.  

11. W gablocie został wywieszony program XXXIX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy. 
12. Biuro Parafialne pozostaje czynne od poniedziałku do piątku tylko przed południem - od godz. 

10.00 do 12.00. 
13. Dziękujemy za złożone ofiary.  
14. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 

0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”. 
15. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne. 
16. Zachęcamy do nabycia i do lektury Przewodnika Katolickiego. Do dzisiejszego numeru dołączony 

jest modlitewnik na listopad. 
17. Módlmy się teraz o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. W minionym tygodniu Pan Bóg 

odwołał z tego świata śp. Ks. Biskupa Bogdana Wojtusia i śp. Bronisławę Warmbier. 



W czasie pandemii pamiętajmy! 
 
 
W związku z tym, że powiat bydgoski i sama Bydgoszcz znalazły się w czerwonej strefie 

epidemiologicznej zostają wprowadzone ograniczenia w odniesieniu do ilości osób mogących 
uczestniczyć wewnątrz świątyni, nie licząc osób bezpośrednio zaangażowanych w liturgię. Liczba 
ta dla naszego kościoła wynosi 78 osób podczas każdego zgromadzenia liturgicznego. 
Bardzo prosimy o przestrzeganie tych zarządzeń i zachowywanie wszelkich zasad 
bezpieczeństwa: zachowanie odpowiedniej odległości między sobą; dezynfekcja rąk; noszenie 
prawidłowo założonych zasłon na nosie i ustach. 

 
Nie kierując się żadnym uprzywilejowaniem, prosimy, by dla porządku, do Komunii św. 

podchodziły najpierw osoby, które chcą przyjąć Komunię św. na rękę. Przypominamy 

jednocześnie, że przyjmując Komunię św. na rękę nie można tego czynić w rękawiczkach; 

Komunię św. przyjmujemy na gołe dłonie, z których wyraźnie tworzymy tron dla Pana Jezusa i 

natychmiast spożywamy, wkładając Komunię św. do ust w obecności rozdającego Ją (przed 

przyjęciem na dłoń Komunii św. należy zdjąć maseczkę); nie wolno zabierać Komunii św. do ławki, 

do chusteczki, do kieszeni, do domu itd.; koniecznie trzeba sprawdzić, czy na dłoni nie pozostały 

okruszki (nie wolno ich strząsnąć na ziemię, czy wytrzeć w ubranie lecz z szacunkiem przyjąć do 

ust, gdyż w najmniejszym okruchu Komunii św. jest żywy i prawdziwy Bóg). Przyjmując 

Komunię św. bezpośrednio do ust pamiętajmy o wyraźnym zdjęciu maseczki, tak by podający 

Komunię św. nie miał z nią kontaktu. Bardzo prosimy, by odpowiadając na wezwanie „Ciało 

Chrystusa” schylić głowę i dopiero wtedy wypowiedzieć „Amen”. Następnie, najlepiej patrzeć w 

oczy podającemu Komunię św., otworzyć odpowiednio szeroko usta, nie wykonywać zbędnych 

ruchów, tak by przyjmując Komunię św. nie mieć kontaktu z palcami szafującego Komunię św. 


