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Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. 

Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc 

nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik 

ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym 

pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam 

Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te 

muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden 

pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. 

Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów 

odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”. (J 10,11-18) 

 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

1. Niedzielą Dobrego Pasterza, rozpoczynamy w Kościele Tydzień Modlitw o Powołania. 

2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe w naszym kościele, które w tym roku, będą się 

odbywać od najbliższej soboty, każdego dnia, po wieczornych Mszach św., w zależności od 

pogody: 

• przy dobrej pogodzie, przy figurze Matki Bożej Fatimskiej przy plebanii, 

• przypadku deszczu w kościele. 

3. W najbliższą sobotę, która jest pierwszą sobotą maja, nabożeństwo Bractwa Świętego 

Szkaplerza, odbędzie się po porannej Mszy św. 

4. Na stoliku w kruchcie kościoła, wyłożone są broszury, nawiązujące do parafialnej 

uroczystości, wprowadzenia relikwii Bł. Ks. Michała Sopoćki do naszej świątyni. 

Publikacja autorstwa syna naszej Parafii, Ks. Bartłomieja Brzezińskiego, przybliża m.in. 

historię pobytu Błogosławionego Kapłana w domu Sióstr Karmelitanek, na którego 

fundamentach, został później wybudowany nasz kościół. 

5. Biuro Parafialne pozostaje czynne od poniedziałku do piątku tylko przed południem - od 

godz. 10.00 do 12.00. W tych godzinach obsługujemy tylko sprawy związane z 

pogrzebami i cmentarzem. Intencje Mszy św., do odwołania, możemy rezerwować tylko 

telefonicznie (52 379 67 99). 

6. Biuro Parafialne w tym tygodniu czynne jest od poniedziałku do piątku przed południem, od 

godz. 10.00 -12.00 oraz w czwartek od godz. 17.00 do 18.00. 

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

0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”. 

8. Dziękujemy za złożone ofiary. 

9. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które można zabrać do domu. 

10. Informacje z życia naszej Parafii zamieszczone są także na stronie internetowej: 

www.karmel.bydgoszcz.pl lub na Facebook-u: www.facebook.com/KarmelBydgoszcz/ 

11. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego. 

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

odwołał z tego świata śp. Teofila Gadomskiego, śp. Leszka Szrajdę oraz śp. Alicję 

Frankowską. 
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W czasie pandemii pamiętajmy! 
 

W związku z 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 27 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.. 


