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Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzający krzywdę będą
słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich
ani korzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i
uzdrowienie w jego promieniach. (Ml 3,19-20a)
W drugą niedzielę miesiąca wdzięczną modlitwą otaczamy wszystkich dobroczyńców naszej
Parafii.
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Dziękujemy wszystkim, którzy dopomogli w przeżyciu wizytacji kanonicznej Biskupa
Bydgoskiego Krzysztofa Włodarczyka. Dziękujemy Służbie Liturgicznej, Chórowi
Parafialnemu, Panu organiście, Ceremoniarzom, Pani kościelnej, Radom Parafialnym, Akcji
Katolickiej, Siostrom Służebnicom Ducha Świętego, pracownikom Biura Parafialnego,
Zarządcy cmentarza oraz wszystkim, którzy stali się uczestnikami tego wydarzenia.
Obchodzimy dzisiaj Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W związku z tym
dniem w przyszłą niedzielę gościć będziemy w naszej Parafii Ojca Waldemara Pawelca,
pallotyna, który pracuje na dotkniętej wojną Ukrainie (w Kijowie). Po Mszach św. będzie
zbierał ofiary na pomoc Kościołowi na Ukrainie.
Nabożeństwo Parafialnej Wspólnoty Różańcowej dzisiaj po Mszy św. o godz. 9.00.
W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, która wraz
z rozpoczynającym się tygodniem, kończy obecny rok liturgiczny. Jest ona zarazem świętem
patronalnym Służby Liturgicznej i Akcji Katolickiej. O godz. 12.00 będzie odprawiona Msza
św. w 8 rocznicę powołania do istnienia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej,
działającego przy naszej Parafii. Nasze coroczne ofiary, na działalność statutową Akcji
Katolickiej, zbierać będziemy do puszek za dwa tygodnie, czyli w I Niedzielę Adwentu.
Siostra Gabriela zaprasza na spotkanie Marianek w sobotę o godz. 10.00 w domu
parafialnym.
Zapraszamy na spotkanie Służby Liturgicznej, czyli ministrantów, kandydatów na
ministrantów, lektorów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej oraz wszystkich (chłopców,
młodzieńców i dorosłych mężczyzn) pragnących służyć przy ołtarzu, w sobotę o godz. 10.00
do sali Najświętszego Serca Pana Jezusa (nad zakrystią).
Siostra Gabriela zaprasza dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komunii Świętej na
katechezę, która odbędzie się w najbliższą sobotę o godz. 11.00 w sali parafialnej.
Biuro Parafialne czynne jest w tym tygodniu w poniedziałek do czwartku przed południem od
godz. 10.00 do 12.00. W czwartek popołudniu Biura Parafialne będzie nieczynne!
Również w najbliższy piątek, ze względu na zapowiadane wyłączenie prądu, Biuro
Parafialne pozostanie zamknięte.
Fundacja Wiatrak zaprasza na Konferencję dla małżeństw zatytułowaną: Wierni
przyrzeczeniu, która odbędzie się w Domu Jubileuszowym im. Jana Pawła II w Bydgoszczy,
w sobotę 26 listopada od godz. 9.00 do 17.30. Szczegóły i informacje dotyczące zgłoszenia
znajdują się na plakacie w gablocie ogłoszeń, na ulotkach, na stronie www.wiatrak.org.pl i fb.
Numer naszego parafialnego konta bankowego: Bank PeKao SA nr: 21 1240 1183 1111
0010 0399 1984 – z dopiskiem „DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO”.
Dziękujemy za złożone ofiary.
Na stoliku wyłożone są bieżące Ogłoszenia Parafialne, które prosimy zabrać do domu.
Zachęcamy do zakupu i do lektury Przewodnika Katolickiego.
Módlmy się o Boże Miłosierdzie dla naszych zmarłych. Ostatnio Pan Bóg odwołał z tego
świata śp. Ryszarda Kaczmarka i śp. Tadeusza Gładkowskiego.

