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           XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. W poniedziałek 7 października obchodzimy święto MB Różańcowej. Zapraszamy do 

udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie o godz. 17.30 (oprócz wtorków). 

Dzieci zapraszamy na dziesiątkę różańca na godz. 17.00 w poniedziałki.  

2. Dzisiaj po Mszy Św. o godz. 11.30 spotkanie Żywego Różańca Rodzin. 

3. W piątek o godz. 16.00 spotkanie Oazy Dzieci Bożych. Natomiast w sobotę o godz. 

10.30 próba  scholi, a o godz. 11.30 zbiórka ministrantów.  

4. Za tydzień na Mszy Św. o godz. 11.30 poświęcenie różańców dzieci komunijnych, a 

po Mszy Św. spotkanie rodziców w salce katechetycznej. 

5. Za tydzień II niedziela miesiąca. Ofiary zbierane przeznaczamy na remont kaplicy w 

Smukale. Od tego tygodnia będą szpachlowane i gipsowane ściany w kaplicy. Zostały 

odnowione ławki, ołtarz i ambona.  

6. Za tydzień 13 października przeżywać będziemy XIX Dzień Papieski, przybliżając 

osobę i naukę św. Jana Pawła II. W tym też dniu zbierać będziemy ofiary na Dzieło 

Nowego Tysiąclecia, które funduje stypendia dla dzieci z rodzin niezamożnych. 

Prosimy  o wsparcie tego dzieła. Dzień Papieski przeżywać będziemy pod hasłem 

„Wstańcie, chodźmy!”. Ks. Bp Jan Tyrawa zaprasza młodzież do kościoła św. Jadwigi 

Królowej na Wzgórzu Wolności na godz. 13.00 na uroczystą Eucharystię. O godz. 

16.00 w „Artego Arenie” będzie dalsze świętowanie, czyli „Karoliada”.   

7. Za dwa tygodnie w trzeci piątek miesiąca, tj. 18 października rozpoczynamy dziesiąty 

już cykl katechez, prowadzonych przez Ks. Prof. Bogdana Czyżewskiego. Tematem 

tegorocznych katechez będą cuda eucharystyczne, by umocnić naszą wiarę. Podczas 

pierwszego wykładu, o godz. 18.30,  zostanie omówiony cud w Lanciano. 

8. W sobotę 12 października Rada Osiedla  zaprasza na zakończenie lata na godz. 16.00 

do Uczniowskiego Klubu Sportowego przy ul. Smukalskiej.  Podczas wspólnej 

zabawy na świeżym powietrzu przewidziane jest m.in. ognisko.  

9. W ubiegłym tygodniu Pan Bóg powołał z naszej wspólnoty parafialnej Śp. Wojciecha 

Jabłońskiego z ul. Magnoliowej, lat 71. Polećmy jego duszę Miłosierdziu Bożemu, 

wieczny odpoczynek… 

10.  

Do ogłoszeń parafialnych na niedzielę 6 października 2019 r. 
 

 

 



 

 

 „Wśród ważnych zadań, za które odpowiada Biskup diecezjalny, a które mają na celu 

zabezpieczenie dobra wspólnego wiernych, w szczególności zaś ochronę dzieci i 

młodzieży, znajduje się danie właściwej odpowiedzi na przypadki ewentualnych 

nadużyć seksualnych wobec osób małoletnich, popełnionych przez duchownych w jego 

diecezji. Tego rodzaju stanowisko zobowiązuje do ustanowienia należytych procedur 

postępowania, by objąć opieką ofiary takich nadużyć, jak również by formować 

wspólnotę kościelną w celu ochrony małoletnich” (List okólny Kongregacji Nauki 

Wiary z dnia 3 maja 2011 r.). 

 

Dnia 28 września 2019 r. podczas spotkania duchowieństwa diecezji bydgoskiej, na 

którym obecny był o. Adam Żak, Koordynator Konferencji Episkopatu Polski ds. 

Ochrony Dzieci i Młodzieży, ks. Biskup Jan Tyrawa zatwierdził Zasady ochrony osób 

małoletnich i bezradnych w diecezji bydgoskiej. Dokument ten, owoc współpracy 

Zespołu ds. prewencji diecezji bydgoskiej z Zespołem ds. prewencji archidiecezji 

gnieźnieńskiej, zawiera podstawowe informacje na temat przepisów prawa 

kanonicznego dotyczących przestępstw przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu 

oraz polskiego prawa karnego, procedury postępowania w przypadkach podejrzenia o 

popełnienie przestępstwa, a także zasady organizacji bezpiecznej opieki oraz 

wypoczynku dzieci i młodzieży. Pełen tekst Zasad oraz dane kontaktowe osób 

odpowiedzialnych za prewencję i ochronę małoletnich i bezradnych w diecezji 

bydgoskiej można znaleźć na stronie www.diecezja.bydgoszcz.pl w części Instytucje 

w zakładce Delegat biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży w Diecezji Bydgoskiej.   

 

 

 

 

http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/

