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Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: „Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem
chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w
synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie
modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok”. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się,
jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna
uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł
do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy
kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego
niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”. (Mk 12,38-44)
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Do jutra trwa w naszym kościele modlitwa różańcowa za zmarłych, czyli Wymienianki.
Zapraszamy dzisiaj na godz. 17.00 i w poniedziałek na godz. 18.00.
2.
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej i wspólnoty Domowego Kościoła zapraszają, w dniach do
10 listopada, do uczestnictwa w nowennie za naszą Ojczyznę. Związana jest ona w dni
powszednie z Mszą św. o godz. 18.30, a w niedzielę z Mszą św. o godz. 10.30.
3.
11 listopada przypada narodowe Święto Niepodległości. Patronem tego dnia jest św.
Marcin. Z tej okazji, uroczystej sumie odpustowej, o godz. 11.00, w bydgoskiej katedrze,
przewodniczyć będzie biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk. Ks. Biskup zaprasza wszystkich
do wspólnej modlitwy w intencji Ojczyzny, przez pośrednictwo Św. Marcina, który jest
patronem Bydgoszczy i najstarszej bydgoskiej świątyni.
4.
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.
5.
W dniach od 19 do 21 listopada odbędzie się II Forum Młodych Diecezji Bydgoskiej. Więcej
informacji na plakacie.
6.
W najbliższym czasie zapraszamy na spotkania wspólnot i grup parafialnych:
• Pogodnej Wspólnoty w poniedziałek o godz. 16.00 w sali parafialnej,
• ministrantów, kandydatów na ministrantów oraz wszystkich, którzy chcą zostać
ministrantami w piątek o godz. 17.00,
• Parafialnej Wspólnoty Różańcowej w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00.
7.
Biuro Parafialne czynne jest w tym tygodniu od poniedziałku do środy oraz w piątek od godz.
10.00 do 12.00.
8.
Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111
0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
9.
Dziękujemy za złożone ofiary. Za tydzień przypada druga niedziela miesiąca. Składki z
drugich niedziel miesiąca przeznaczamy na spłatę zadłużenia związanego z zakupem
organów.
10. Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu.
11. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego.
12. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych.
1.

Słowo Biskupa Bydgoskiego
Drogie Siostry, Drodzy Bracia, Drodzy Diecezjanie!
Przewielebni Księża, Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego!
Po raz pierwszy w tej formie zwracam się do Was, Umiłowani Wierni Kościoła
Bydgoskiego i przekazuję tą drogą pozdrowienie w Panu Naszym Jezusie
Chrystusie. Wypowiadając te słowa, całym sercem pragnę objąć wszystkich, którzy
należą do Diecezji Bydgoskiej i którzy ją tworzą: księży, osoby życia
konsekrowanego, wiernych świeckich, a wśród nich dzieci, młodzież, dorosłych.
Serdeczną myślą i modlitwą obejmuję wszystkich chorych, cierpiących, samotnych,
zniechęconych i pogubionych duchowo.
Z woli Chrystusa i Jego Namiestnika na ziemi, papieża Franciszka została mi
powierzona w dniu 21 września 2021 r. (liturgiczne święto Apostoła Mateusza)
duchowa troska nad Ludem Bożym Diecezji Bydgoskiej. Odczytuję ją jako
wezwanie by – zgodnie z tym, o czym czytam w Dekrecie o pasterskich zadaniach
biskupów w Kościele Christus Dominus – być dla Was „prawdziwym i autentycznym
nauczycielem wiary, kapłanem i pasterzem”, „pasterzem dusz”. (Christus Dominus,
nr 2). Za każdym razem, kiedy klękam przed Jezusem w mojej domowej kaplicy,
modlę się gorąco, by Jezus udzielał mi łaski, bym takim się właśnie dla Was stawał.
Zwracam się do Wszystkich Sióstr i Braci, prosząc o modlitwę w intencji mojej
biskupiej posługi w Diecezji Bydgoskiej. Jednocześnie serdecznie zapraszam do
uczestniczenia w ingresie, który będzie miał miejsce 13 listopada 2021 r. o godz.
11.00 w bydgoskiej katedrze.
Niech udział w tym wyjątkowym dla mnie osobiście, ale jak wierzę szczególnym
także dla całego Bydgoskiego Kościoła wydarzeniu umocni naszą jedność w
Chrystusie, za przyczyną Matki Bożej Pięknej Miłości i bł. Biskupa Michała Kozala.
Zdaję sobie sprawę, że wiele osób nie będzie mogło wziąć udziału w tej
uroczystości osobiście w katedrze, dlatego cieszę się, że każdy kto tylko będzie
chciał, niezależnie od tego, gdzie mieszka, będzie mógł włączyć się we wspólną
modlitwę, dzięki transmisji ingresu przez Telewizję TRWAM.
Zawierzając moją posługę Waszym modlitwom, z serca Wam błogosławię.
+ Krzysztof Włodarczyk

