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OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

 

1. Dzisiaj w niedzielę 7 października obchodzimy święto MB Różańcowej. 

Jednocześnie też rozpoczynamy w kościele Tydzień Miłosierdzia. Chcemy 

uwrażliwić nasze serca na działalność charytatywną, wspólnotową i osobistą. 

Jednym z podstawowych zadań Kościoła jest niesienie wszelkiej pomocy. Ofiary na 

rzecz potrzebujących można składać do skarbony Św. Antoniego. Z tej okazji 

kieruję szczególne podziękowania do osób z parafialnego zespołu CARITAS, które 

pomagają przy dostarczaniu i wydawaniu żywności unijnej dla potrzebujących. 

2. Dziś o godz. 15.00 spotkanie Żywego Różańca Rodzin. 

3. Rozpoczął się październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Bardzo gorąco 

zachęcam do udziału w nabożeństwach różańcowych o godz. 18.00 (oprócz 

wtorków). W poniedziałki i w piątki w szczególny sposób zapraszam dzieci na 

godz. 17.00. Natomiast w Smukale różaniec w piątki o godz. 17.00. 

4. W tym tygodniu w piątek wyjątkowo nie będzie nabożeństwa różańcowego dla 

dzieci i dla dorosłych w Opławcu i w Smukale. 

5. Za tydzień 14 października przeżywać będziemy po raz dwunasty w kościele 

polskim Dzień Papieski, przybliżając osobę i naukę błogosławionego Jana Pawła II.  

W tym też dniu zbierać będziemy ofiary na Dzieło Nowego Tysiąclecia, które 

funduje stypendia dla dzieci z rodzin niezamożnych. Proszę o wsparcie tego dzieła. 

6. Za tydzień w II niedzielę miesiąca na Mszy Św. o godz. 11.30 modlą się dzieci 

pierwszokomunijne z rodzicami. Podczas Mszy Św. będą poświęcone różańce. 

7. Za tydzień przypada II niedziela miesiąca. Ofiary zbierane przeznaczamy na cele 

inwestycyjne. Już teraz wszystkim ofiarodawcom składam serdeczne „Bóg zapłać”.  

8. W czwartek 11 października w całym kościele powszechnym Ojciec Święty 

Benedykt XVI rozpoczyna Rok Wiary. W związku z tym w Katedrze Bydgoskiej 

tego dnia o godz. 18.00 pod przewodnictwem ks. Biskupa sprawowana będzie 

uroczysta msza święta na inauguracje „Roku Wiary”. Każda parafia otrzyma tzw. 

świece wiary, natomiast w piątek 12 października wszystkie parafie diecezji 

uroczystym zapaleniem świecy rozpoczynają „Rok Wiary” w swoich parafiach. 

Dlatego w piątek na godz. 18.00 zapraszam wszystkich naszych parafian do 

uroczystego rozpoczęcia „Roku Wiary” podczas mszy świętej. Na początku mszy 

świętej nastąpi intronizacja Pisma Św. i zapalenie świecy wiary. Specjalnie tego 

dnia przyjedzie do nas ks. prof. dr hab. Bogdan Czyżewski, który wygłosi 

okolicznościowe kazanie.  

9. Za dwa tygodnie w trzeci piątek miesiąca, tj. 19 października rozpoczynamy trzeci 

już cykl katechez „Co to znaczy dzisiaj wierzyć?”. Bardzo serdecznie zachęcam do 

udziału szczególnie w tym „Roku Wiary”. 

10. Dzisiaj po mszy św. o godz. 11.30 spotkanie młodzieży przygotowującej się do 

sakramentu Bierzmowania, a o godz. 16.00 w domu katechetycznym spotkanie 

Rady Duszpasterskiej. 
 


