
XXXIII Niedziela Zwykła 
14.11.2021 

 
  W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego 
narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili 
obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże zapisany w księdze. 
Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku 
wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu 
sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. (Dn 12,1-3) 

 

W drugą niedzielę miesiąca naszymi modlitwami otaczajmy wszystkich dobroczyńców 
naszej Parafii. 

 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

1. Dzisiaj obchodzimy XIII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku 

poświęcony jest w sposób szczególny Libanowi, a jego hasłem są słowa: Solidarni z Libanem. 

Dzień ten organizuje Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Po Mszach 

św. będą zbierane do puszek ofiary na ten cel. 

2. Dzisiaj przypada także V Światowy Dzień Ubogich. Hasło tegorocznego orędzia papieża 

Franciszka na ten dzień brzmi: Ubogich zawsze macie u siebie (Mk 14, 7). 

3. W dniach od 19 do 21 listopada odbędzie się II Forum Młodych Diecezji Bydgoskiej. Więcej 

informacji na plakacie. 

4. Trawa XL Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy. W gablocie wywieszono plan tego 

wydarzenia. 

5. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest 

to patronalne święto służby liturgicznej oraz Akcji Katolickiej. W tym dniu będziemy zbierać do 

puszek przed kościołem pieniądze na rzecz migrantów z polsko-białoruskiej granicy. 

6. W najbliższym czasie zapraszamy na spotkania wspólnot i grup parafialnych: 

• Parafialnej Wspólnoty Różańcowej dzisiaj po Mszy św. o godz. 9.00, 

• Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej we wtorek po wieczornej Mszy św. w Plebanii, 

• ministrantów, kandydatów na ministrantów oraz wszystkich, którzy chcą zostać 

ministrantami w piątek o godz. 17.00, 

• Rady Diecezjalnej Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej w sobotę o godz. 10.00 w sali 

parafialnej,  

• dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej w sobotę o godz. 10.00 w 

kościele. 

7. Biuro Parafialne czynne jest w tym tygodniu od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 

12.00 i w czwartek dodatkowo od godz. 17.00 do 18.00. 

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. 

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. W minionym tygodniu pożegnaliśmy 

śp. Klemensa Sergotta. 
 

 
 
 
 
 
 
 



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. 
 


