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Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak 
nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem 
więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś 
się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie: Powrócił 
Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich 
synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. 
W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę 
proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: "Duch Pański 
spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, 
więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym 
obwoływał rok łaski Pana". Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w 
synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: "Dziś spełniły się te słowa Pisma, 
które słyszeliście". (Łk 1, 1-4; 4, 14-21) 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 

 

1. W najbliższą sobotę o godz. 14.00 odbędzie się w naszej Parafii spotkanie Rady Diecezjalnego 

Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Bydgoskiej. Udział w tym wydarzeniu zapowiedział Ksiądz 

Biskup Krzysztof Włodarczyk, Biskup Bydgoski. 

2. Dziękujemy za złożone ofiary, także te, które wpływają na parafialne konto oraz te złożone przy 

okazji spotkań kolędowych. Bóg zapłać. W najbliższym czasie czeka nas remont dzwonów (z 

trzech – największy i mały nie działają, natomiast średni wymaga regulacji). Koszt naprawy i 

modernizacji systemu dzwonienia wyniesie około 7000 zł. 

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

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

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

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

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

6. Zachęcamy do zakupu i lektury Przewodnika Katolickiego. 

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

z tego świata: Śp. Eugeniusza Golca, Śp. Włodzimierza Biełousa, Śp. Marię Winiecką i Śp. 

Kazimierza Orzadę, którego pogrzeb odbędzie się w najbliższy czwartek o godz. 13.00 na 

cmentarzu na Bielawkach. 

 

 
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, od 15. 

grudnia wynosi 30% zajętych miejsc podczas każdego zgromadzenia liturgicznego (do limitów nie wlicza się osób w 

pełni zaszczepionych, które prosimy by miały przy sobie certyfikaty zaszczepienia, gdyby doszło do ewentualnej kontroli ze 

strony policji). Przede wszystkim 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. 

 



 


