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  Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka. 
Niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca. 

Ty dajesz wielkie zwycięstwo królowi 
i okazujesz łaskę Twemu pomazańcowi. 

(z Ps 18)    

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

1. Dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 12.00 zostanie poświęcony obraz Bł. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Jego autorką i ofiarodawczynią jest Pani Elżbieta Węgierska, a 

wykonawcą ramy, jej mąż, Pan Mariusz Węgierski. Dziękujemy za tak piękne dzieło. Dziękujemy także 

Panu Luigjemu Brushtulli za powieszenie obrazu i za wcześniejszą pomoc przy montażu relikwiariów i 

obrazów w naszym kościele. 

2. Dzisiaj o godz. 17.00 zapraszamy na ostatnie w październiku nabożeństwo różańcowe. 

3. Jutro Uroczystość Wszystkich Świętych. Msza św. na naszym Cmentarzu Parafialnym, w intencji 

wszystkich zmarłych Parafian i wszystkich spoczywających na cmentarzu, zostanie odprawiona o 

godz. 13.30! W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 17.30. 

4. Bardzo prosimy lektorów, kandydatów na lektorów, szafarzy oraz pozostałych panów, a także 

panie o pomoc w przeprowadzeniu składki w czasie Mszy św. na cmentarzu. Zebrane pieniądze, 

jak co roku, przeznaczamy na Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej. 

5. 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 Biurze 

Parafialnym uzgadniając przy okazji termin modlitwy za zmarłych. 

6. We wtorek przypada Dzień Zaduszny - wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Msze św. o 

godz. 7.30, 9.00, 17.00 i 18.30. O godz. 18.00 Wymienianki. 

7. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej i wspólnoty Domowego Kościoła zapraszają, w dniach od 2 do 10 

listopada, do uczestnictwa w nowennie za naszą Ojczyznę. Związana ona będzie w dni powszednie 

z Mszą św. o godz. 18.30, a w niedzielę z Mszą św. o godz. 10.30.  

8. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W 

czwartek IV Krąg Domowego Kościoła zaprasza na wieczorną Mszę św. i następujące po niej 

nabożeństwo w intencji kapłanów oraz nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Do 

chorych, z posługą sakramentalną, udamy się w piątek po porannej Mszy św. Od godz. 17.30 

spowiedź św. dla dzieci, kandydatów do bierzmowania, pozostałej młodzieży i dorosłych. 

9. W najbliższy piątek po Mszy św. godz. 18.30 rozpocznie się kolejna całonocna adoracja 

Najświętszego Sakramentu, a zakończymy w sobotę rano około godz. 7.00 nabożeństwem Bractwa 

Świętego Szkaplerza. W kruchcie wyłożona jest lista z podziałem na poszczególne godziny nocnego 

czuwania. Osoby, które adorując Najświętszy Sakrament mogą jednocześnie zapewnić 

bezpieczeństwo świątyni w konkretnej godzinie czuwania, prosimy o zapisy. 

10. Ksiądz Biskup Krzysztof Włodarczyk zaprasza na Męski Różaniec. Początek w przyszłą sobotę 6 

listopada o godz. 10.30 na Starym Rynku; zakończenie w Bazylice. 

11. Parafialny Odział Akcji Katolickiej zaprasza wszystkich chętnych do wspólnego pielgrzymowania w 

dniu 11 listopada br. do Narodowego Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu oraz Sanktuarium Matki 

Bożej Łaskawej w Tursku. Koszt: 75 zł. od osoby (obejmuje on przejazd oraz ubezpieczenie od NW). 

Zgłoszenia przyjmujemy w Biurze Parafialnym wraz wpłatą. Termin zapisów do 8. listopada br. Wyjazd 

o godz. 6.00. Autobus będzie podstawiony przy kościele (ul. Spacerowej 69) od strony kanału. 

12. Biuro Parafialne czynne jest w tym tygodniu od wtorku do piątku od godz. 10.00 do 12.00. W 

czwartek dodatkowy, popołudniowy dyżur od godz. 17.00 do 18.00. 

13. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 

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

14. Dziękujemy za złożone ofiary. 

15. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu. 

16. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego. Do dzisiejszego wydania dołączony jest 

modlitewnik na listopad. 

17. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. W ubiegłym tygodniu odeszła z tego świata śp. 

Leokadia Sikorska.  



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 75% zajętych miejsc podczas każdego zgromadzenia liturgicznego (do limitów nie 

wlicza się osób w pełni zaszczepionych). Bardzo prosimy o samodyscyplinę i przestrzeganie tych zarządzeń oraz 

zachowywanie wszelkich innych zasad bezpieczeństwa. 

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. 


