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Bracia: Bóg będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, 

umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście 
zbawieni Razem też wskrzesił nas i razem posadził na wyżynach niebieskich, w Chrystusie Jezusie, 

aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwa Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci 
względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi 
nie od was, lecz jest to dar Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego 

dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, 
abyśmy je pełnili.  

(Ef 2,4-10) 
 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

1. Z radością informujemy, że na prośbę Ks. Proboszcza, Ks. Abp. Tadeusz Wojda, dotychczasowy 
Metropolita Białostocki, obecnie Metropolita Gdański, przekazał naszej Parafii relikwie Bł. Ks. 
Michała Sopoćki, duchowego przewodnika Apostołki Bożego Miłosierdzia, Św. Faustyny 
Kowalskiej. Przed laty, Bł. Ks. Michał Sopoćko, przebywał w gościnie w domu Sióstr Karmelitanek 
Bosych, na którego fundamentach został wybudowany nasz kościół. Termin uroczystości 
wprowadzenia relikwii Błogosławionego, zostanie ustalony i podany w niedługim czasie. Obecnie 
trzeba zakupić relikwiarz wraz z relikwiarium oraz przygotować odpowiednie miejsce dla 
udostępnienia relikwii. 

2. Nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniami pasyjnymi w niedzielę o godz. 16.45. 
3. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci, młodzież i dorosłych w piątek, o godz. 18.00. 
4. W piątek obchodzimy Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP. Z racji uroczystości nie 

obowiązują nas przepisy o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. 
5. Rekolekcje dla dorosłych planowane są od przyszłej niedzieli. Poprowadzi je dla nas Ks. 

Adam Rożniakowski. Myślą przewodnią nauk będzie hasło: Odnowić wszystko w Chrystusie. 

Przebiegać będą one w zmienionej formule. W niedzielę, nauki rekolekcyjne będą głoszone 

tylko w czasie przedpołudniowych Mszy św., natomiast od poniedziałku do środy zapraszamy 

na rekolekcyjne Msze św. rano o godz. 7.30 i dodatkowe wieczorne, rekolekcyjne Msze św. o 

godz. 19.30. W każdym z tych dni (od poniedziałku do środy) będzie okazja do przeżycia 

spowiedzi św. wielkanocnej najpierw od godz. 7.00 do 7.30, następnie od 19.00 do 19.30. i 

potem po rekolekcyjnych wieczornych Mszach św. aż do ostatniego penitenta. Każdego dnia 

po wieczornych Mszach św. zapraszamy także na adorację Najświętszego Sakramentu, którą 

będziemy kończyć Apelem Jasnogórskim. 

6. W czasie parafialnych rekolekcji planujemy transmisję nauk rekolekcyjnych na naszym profilu 

facebookowym (https://www.facebook.com/KarmelBydgoszcz). Transmisje odbywać się będą: 

• w niedzielę od godz. 12.00, 

• od poniedziałku do środy od godz. 19.30. 

Bardzo prosimy o pomoc i umożliwienie uczestniczenia w rekolekcjach osobom starszym, chorym, 
którzy sami mogą mieć trudności w połączeniu drogą internetową z naszym kościołem. 

7. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej odbędzie się w 
najbliższą sobotę, 20. Marca, o godz. 9.00. Dzieci  zapraszamy są do kościoła, a rodziców do sali 
parafialnej. 

8. Przy figurze św. Jana Pawła II wyłożona jest Księga Abstynencji. 
9. Bardzo dziękujemy wszystkim Parafianom, którzy pod przewodem Siostry Faustyny SSpS, 

ochotnie włączają się w sprzątanie naszego kościoła. 
10. Biuro Parafialne jest czynne od poniedziałku do piątku przed południem, od godz. 10.00-12.00 oraz 

dodatkowo powracamy do dyżuru w czwartek od godz. 17.00 do 18.00. 

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

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

12. Dziękujemy za złożone ofiary. 

13. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego. 

14. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. 
 

https://www.facebook.com/KarmelBydgoszcz


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. 

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. Osoby przyjmujące Komunię św. w pozycji 

klęczącej, prosimy by nie klękały zbyt blisko nóg kapłana, tak by on mógł bez przeszkody dostrzec otwarte usta 

przystępującego do Komunii św.. 


