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           OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

                                            XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

1. Dziś obchodzimy XIV Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym 

roku modlimy się i zbieramy ofiary na pomoc Ukrainie. Po każdej Mszy Św. są 

zbierane ofiary do puszek na potrzebną pomoc. 

2. Dzisiaj II niedziela miesiąca. Ofiary zbierane na tacę przeznaczamy na cele 

inwestycyjne. Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

3. Za tydzień przypada ostatnia niedziela roku liturgicznego. Jest to Uroczystość 

Chrystusa Króla Wszechświata. Niedzielą tą kończymy rok liturgiczny. Niech 

będzie to okazja do zastanowienia się jak wygląda nasza relacja z Bogiem w 

mijającym roku liturgicznym, który jest czasem różnych doświadczeń. 

4. Za dwa tygodnie, 27 listopada, pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczynamy nowy 

rok liturgiczny, podczas którego będą Msze Św. roratnie: w poniedziałki, środy i 

piątki.  

5. We wtorek nie ma Mszy Św. o godz. 8.30. Msza Św. tylko w szpitalu.  

6. Bydgoska drużyna harcerek „Szarotki” zaprasza dziewczęta z klas od 4 do 8 na 

pierwszą zbiórkę, która odbędzie się w środę 16 listopada o godz. 17.30 przed 

kościołem. 

7. W czwartek, 17 listopada zapraszamy na Mszę Św. o godz. 18.00, podczas której 

modlić się będziemy o potrzebne łaski w pracy duszpasterskiej z okazji urodzin i 

imienin Ks. Proboszcza. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.  

8. W najbliższy piątek 18 listopada o godz. 18.30 kolejny wykład Ks. Prof. Bogdana 

Czyżewskiego o wydarzeniach, które zmieniły Kościół i świat. Temat 

najbliższego wykładu to: „Kościół i świat wobec ekspansji islamu: ograniczenie 

chrześcijaństwa i upadek Konstantynopola”. Serdecznie zapraszamy. 

9. W środę zapraszamy na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w 

czwartek na nowennę do Jezusa Przemienionego, a w piątek o godz. 20:00 

różaniec mężczyzn.  

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. U ministrantów można nabyć 

„Przewodnik Katolicki”. 

11. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał z naszej wspólnoty parafialnej Śp. Marka 

Brzozowskiego, lat 54, z ul. Sanatoryjnej. Polećmy jego duszę Miłosierdziu 

Bożemu, wieczny odpoczynek… 


