
XXXI Niedziela Zwykła 
30.10.2022 

 
Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;  

każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. (J 3, 16) 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. W przyszłą niedzielę i w poniedziałek przeżywać będziemy w naszej Parafii wizytację kanoniczną Biskupa 

Bydgoskiego Krzysztofa Włodarczyka. W imieniu Księdza Biskupa, ale także jako Wasi duszpasterze, 

serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w tym wydarzeniu. Szczegółowy program wywieszony jest w 

gablocie ogłoszeń i wydrukowany na drugiej stronie parafialnych ogłoszeń.  

2. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele: dzisiaj o godz. 17.00 oraz jutro o godz. 18.00. 

3. We wtorek obchodzimy w liturgii 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. 

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 5 i od 7 do 8 listopada ( w dni 

powszednie o godz. 18.00). Nie będzie Wymienianek w niedzielę 6 listopada, gdyż w tym dniu, w ramach 

wizytacji kanonicznej Ks. Biskupa, planowana jest wspólna modlitwa za zmarłych na cmentarzu przy ul. 

Tańskich. Wypełnione karty z wypisanymi imionami zmarłych składamy w Biurze Parafialnym uzgadniając przy 

okazji termin modlitwy. 

6. W Dzień Zaduszny (2 listopada) Msze św. o godz. 7.30, 9.00, 17.00 i 18.30. 

7. Kolejne spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas pierwszych szkoły średniej, odbędzie się w 

najbliższą sobotę 5 listopada o godz. 9.30 w kościele. Wcześniej, w pierwszy piątek miesiąca spowiedź św. 

przed udzieleniem sakramentu bierzmowania od godz. 17.00. 

8. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W związku z tym: 

• w czwartek V Krąg Domowego Kościoła zaprasza na wieczorną Mszę św. oraz nabożeństwo w intencji powołań 
kapłańskich, zakonnych i misyjnych, 

• do chorych udamy się w piątek około godz. 9.00, 

• okazja do spowiedzi św. w piątek od godz. 17.00, 

• w piątek bezpośrednio po wieczornej Mszy św. rozpocznie się w naszym kościele kolejna całonocna 
adoracja Najświętszego Sakramentu. Czuwanie ofiarowujemy w intencji powołań kapłańskich, naszej 
Ojczyzny i pokoju na świecie. Na stoliku w kruchcie kościoła, wyłożona jest lista. Całonocną adorację 
zakończymy w sobotę o godz. 7.00 nabożeństwem pierwszosobotnim Bractwa Świętego Szkaplerza.  

9. Spotkanie Służby Liturgicznej w czwartek, 3 listopada, po wieczornej Mszy św. w kościele. Zapraszamy 

ministrantów, lektorów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Pragniemy jak najlepiej przygotować się do 

wizyty Ks. Biskupa w naszej Parafii. 

10. W najbliższy czwartek zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do przyjęcia I 

Komunii Świętej. Początek o godz. 19.30 w sali parafialnej w plebanii. 

11. Siostra Gabriela zaprasza na spotkanie Marianek w sobotę o godz. 10.00 w domu parafialnym. 

12. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza do wspólnego pielgrzymowania śladami św. Siostry Faustyny. Tym 

razem udamy się do Sanktuarium św. Faustyny w Kiekrzu. Wyjazd w dniu 11 listopada o godz. 6.00. Zapisy 

w Biurze Parafialnym. Uiszczenie opłaty do 9 listopada. 

13. W związku z ogromnymi kosztami śmieci z cmentarza, bardzo prosimy – przy okazji zbliżającej się Uroczystości 

wszystkich Świętych - by choć pewną część zużytych zniczy czy wkładów do zniczy oraz opakowań po nich, 

zabrać i wrzucić do domowych odpadów. Jest to oczywiście propozycja, prośba, a nie wymóg. 

14. W związku z porządkowaniem grobów, uprzejmie prosimy o uporządkowanie spraw związanych z 

przedłużeniem ważności miejsc na naszym cmentarzu. 

15. W gablocie ogłoszeń wywieszony jest program XLI TYGODNIA KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

 w Bydgoszczy. 

16. Biuro Parafialne czynne jest w tym tygodniu w poniedziałek i od środy do piątku przed południem od godz. 

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

17. Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111 0010 0399 1984 – z 

dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”. 

18. Dziękujemy za złożone ofiary. 

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

20. Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego. Do dzisiejszego numeru dołączony jest 

modlitewnik na listopad. 

21. Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. Ostatnio pożegnaliśmy za śp. Mirosławę Głogowską. 



Program Kanonicznej Wizytacji Duszpasterskiej 

Parafia pw. NMP z Góry Karmel w Bydgoszczy 

06.-07.11.2022 

 

Niedziela - 06.11.2022 

 

9.00 Msza św. na rozpoczęcie wizytacji z udziałem wszystkich stowarzyszeń i grup 

działających w parafii. 

Przebieg: 

• Powitanie liturgiczne w drzwiach kościoła, 

• Powitanie przez przedstawicieli Rad Parafialnych oraz wręczenie chleba i soli oraz 

symbolicznych kluczy kościoła, 

• Procesja do ołtarza z wprowadzeniem relikwii Św. Rafała Kalinowskiego, karmelity, 

• Modlitwa za wizytującego Biskupa, 

• Poświęcenie relikwiarza Św. Rafała Kalinowskiego oraz jego obrazu, 

• Sprawozdanie Ks. Proboszcza, 

Po Mszy św. poświęcenie wyremontowanej sali parafialnej Najświętszego Serca Pana 

Jezusa (nad zakrystią). 

10.30 – Msza św. z udziałem wszystkich dzieci. W trakcie liturgii przyjęcie do Służby 

Liturgicznej nowych ministrantów oraz inauguracja i przyjęcie do Dzieci Maryi (Marianek) 

pierwszych członkiń.  

12.00 – Msza św. 

15.00 – Modlitwa za zmarłych na Cmentarzu (cmentarzach) Parafii pw. NMP z Góry Karmel 

i Bł. Michała Kozala, Bp. i M. przy ul. Tańskich. 

16.00 – spotkanie z Księdzem Biskupem w kościele dla wszystkich, ze szczególnym 

udziałem Rad: Parafialnej i Ekonomicznej oraz wszystkich wspólnot i stowarzyszeń 

działających w naszej Parafii. 

17.30 - Msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania, 

19.00 – spotkanie Księdza Biskupa z kapłanami z Dekanatu Bydgoszcz I – Północ. 

 

Poniedziałek – 07.11.2022 

 

7.30 – Msza św. w domu Sióstr ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego, 

przy ul. Borówkowej 9, 

9.00 – wizyta u chorych, 

Wizyta u Ks. Proboszcza i Ks. Wikariusza, 

Wizytacja Biura Parafialnego i sprawdzenie ksiąg parafialnych. 

 
 

http://www.siostrymisyjne.eopolszczyzna.pl/

