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Bracia: Ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i 
nas również swą mocą wskrzesi z martwych. Czyż nie wiecie, że wasze ciała są członkami 

Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie się 
rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy 

rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest 
przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie 

należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc 
Boga w waszym ciele!  (1Kor 6, 13c-15a.17-20) 

 
 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

 

1. Od 18. do 25. stycznia obchodzony będzie kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

Hasłem tegorocznego tygodnia są słowa: Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity 

owoc (por. J 15, 5-9). Ze względu na pandemię, nie będą organizowane spotkania modlitewne 

w naszym mieście. W naszych modlitwach pamiętajmy pragnieniu Pana Jezusa: aby wszyscy 

stanowili jedno (J 17, 21). 

2. Kolędę, w trwającym czasie pandemii zastępujemy spotkaniami w kościele na 

wieczornych „kolędowych” Mszach św. Odbywają się one od poniedziałku do piątku o godz. 

18.30. Msze św. sprawowane są w intencji Parafian z poszczególnych ulic z naszej Parafii. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy, którą ogarniamy obecnych, a także te osoby, 

które z różnych względów, nie uczestniczą w modlitewnych spotkaniach. Program Mszy św. 

został wydrukowany na kolorowych kartach, odróżniających je od ogłoszeń. Podobnie 

jak ogłoszenia wyłożony jest on w kruchcie na stoliku. Bardzo prosimy o zabranie go wraz z 

ogłoszeniami do swoich domów i do swoich sąsiadów. 

3. Najbliższy termin bierzmowania w naszej Parafii planowany jest na 13. lutego br. 

podczas Mszy św. o godz. 10.00. Przystąpi do niego młodzież z klasy I i II szkoły średniej. Ze 

względu na pandemię, w uroczystości będą mogli uczestniczyć tylko przystępujący do 

bierzmowania. Pierwsze ze spotkań przygotowujących do tego sakramentu odbędzie się w 

najbliższą sobotę 23. stycznia o godz. 10.00 w kościele. Do bierzmowania zostaną 

dopuszczeni tylko ci kandydaci, którzy brać będą udział w spotkaniach.  

4. Biuro Parafialne jest czynne od poniedziałku do piątku przed południem, od godz. 10.00-12.00. 

5. Dziękujemy za złożone ofiary.  

6. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 

0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”. 

7. Zachęcamy do nabycia i lektury Przewodnika Katolickiego. 

8. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał 

z tego świata śp. Stanisława Wilczyńskiego, śp. Annę Sergiejczuk oraz śp. Andrzeja Kruszkę, 

którego pogrzeb rozpocznie się Mszą św. w naszym kościele, w najbliższy piątek o godz. 10.00 

oraz śp. Hanna Marchlik, Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej. 

 
W czasie pandemii pamiętajmy! 

 
W związku obostrzeniami epidemiologicznymi zostały wprowadzone kolejne ograniczenia w odniesieniu do 

ilości osób mogących uczestniczyć wewnątrz świątyni, nie licząc osób bezpośrednio zaangażowanych w liturgię. 

Liczba ta, dla naszego kościoła, wynosi obecnie 36 osób podczas każdego zgromadzenia liturgicznego. 

Bardzo prosimy o samodyscyplinę i przestrzeganie tych zarządzeń oraz zachowywanie wszelkich innych 

zasad bezpieczeństwa, jak np.: zachowanie odpowiedniej odległości między sobą (1,5 metra); dezynfekcja 

rąk; noszenie prawidłowo założonych zasłon na nosie i ustach. 


