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Dziś, Kościół Katolicki obchodzi IV Światowy Dzień Ubogich. W tym roku obchody przebiegają
pod hasłem: „Wyciągnij rękę do ubogiego” (Syr, 7,32). Jak pisze Papież Franciszek w swoim
orędziu: „Wyciągnięcie ręki jest znakiem: to znak, który natychmiast przywołuje do bliskości,
solidarności i miłości. W ostatnich miesiącach, w których cały świat był jakby przytłoczony
przez wirusa przynoszącego ból i śmierć, zniechęcenie oraz zagubienie, ileż wyciągniętych rąk
mogliśmy widzieć! Wyciągnięta ręka lekarza, który przejmuje się każdym pacjentem, starając się
znaleźć właściwe lekarstwo. Wyciągnięta ręka pielęgniarki i pielęgniarza, którzy nie patrząc
na godziny pracy, zostają, aby troszczyć się o chorych. Wyciągnięta ręka tych, którzy pracują
w administracji i organizują środki, aby ocalić jak najwięcej ludzkich istnień. Wyciągnięta ręka
aptekarza, realizującego tak wiele próśb, wystawiając się jednocześnie na ryzykowny kontakt
z ludźmi. Wyciągnięta ręka kapłana, który błogosławi ze ściśniętym sercem. Wyciągnięta ręka
wolontariusza, który pomaga tym, którzy żyją na ulicy, ale też i tym, którzy mają dach nad głową,
ale nie mają co jeść. Wyciągnięta ręka kobiet i mężczyzn, którzy pracują, aby zapewnić konieczne
usługi i bezpieczeństwo. I jeszcze wiele innych wyciągniętych rąk, które moglibyśmy tu wyliczać, aż
do skomponowania litanii dobrych dzieł. Wszystkie te ręce rzuciły wyzwanie zarazie oraz strachowi,
aby dać wsparcie i pociechę.”
W odpowiedzi na wezwanie Papieża Franciszka, jak co roku, nasza Parafia we współpracy z
Oddziałem Ratunkowym Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy podejmuje akcję
zbiórki używanej odzieży dla osób bezdomnych pod hasłem „PODZIEL SIĘ
UBRANIEM”. Wielu z nich w tym czasie staje się pacjentami wspomnianego Oddziału. Zamiast
wyrzucić niepotrzebne rzeczy możemy w bardzo konkretny sposób pomóc im przetrwać zimę, ale i
nie tylko. Rzeczy można przynosić do nas. Potrzeba ciepłych kurtek i butów, a także bielizna. Za
każdy gest solidarności, z tymi ubogimi naszych czasów, BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJĘ!
Dziś przeżywamy też 3 Niedzielę Miesiąca – w naszej wspólnocie, to dzień szczególnej
modlitwy w intencji dobroczyńców naszej Parafii i ofiarodawców. Tradycyjnie składka z tego
dnia w całości przeznaczona jest na cele remontowo – inwestycyjne. Z powodu trwającej pandemii,
jest też przeznaczona częściowo, na bieżące wydatki naszej parafii. Wszystkim za okazywaną do tej
pory życzliwość i zrozumienie – BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJĘ!
Trwa miesiąc listopad – czas naszej szczególnej pamięci o tych, którzy już odeszli do
wieczności. Ofiarowujemy im modlitwę, ale też i tradycyjne odpusty za zmarłych.
Przypominam, że zgodnie z dekretem wydanym na polecenie papieża Franciszka przez Penitencjarię
Apostolską, w tym roku odpust zupełny za zmarłych można uzyskać nie przez pierwsze osiem dni
listopada, ale przez cały miesiąc.
Można jeszcze do końca miesiąca, składać formularze na wymienianki roczne, które odmawiać
będziemy w każdą niedzielę o godz. 7.30, od I Niedzieli Adwentu (tj. 29.11). Jest możliwość składania
tych formularzy również drogą elektroniczną, wysyłając na adres strony internetowej.
Przypominam, że ze względu na obowiązujące od 7.11, nowe obostrzenia sanitarne: wszystkie spotkania w salkach parafialnych zostały zawieszone do odwołania; w kościele

proszę zakrywać usta i nos oraz zachować dystans w ławkach; obowiązuje nas również limit
1 osoby na 15 m2 – w naszym kościele jednocześnie może przebywać do 35 osób, oprócz
księdza i służby liturgicznej. Przy wyjściu znajdują się miejsca do dezynfekcji rąk.
Od września, w każdą środę, zapraszam o godz. 7.00, na Mszę św. przez wstawiennictwo św.
Judy Tadeusza. Jest patronem od spraw trudnych i beznadziejnych. KARTKI Z INTECJAMI –
PROŚBAMI DO ŚW. JUDY TADEUSZA MOŻNA ZOSTAWIĆ W KOSZYKU POD CHÓREM. BĘDĄ
ODCZYTANE NA POCZĄTKU MSZY ŚW.! Intencje modlitewne do św. Judy Tadeusza, można
zamawiać również przez specjalny formularz na stronie internetowej Parafii.
Dziś, członkowie i wolontariusze Zakonu św. Łazarza, po mszach świętych będą
rozprowadzać kalendarze - cegiełki. Środki zebrane ze sprzedaży pozwolą na wsparcie działania
Centrum Opieki Perinatalnej św. Łazarza (hospicjum perinatalnego), które ma pod swoją opieką
rodziny, spodziewające się narodzin śmiertelnie chorego dziecka.
W najbliższą sobotę, 21.11, w dzień poprzedzający Święto Chrystusa Króla, parafialnie
pragniemy włączyć się do Międzynarodowej Godzinnej Adoracji Najświętszego Sakramentu,
przygotowującej do 52 Kongresu Eucharystycznego w 2021 roku, w Budapeszcie - godzinna
adoracja i modlitwa na całym świecie. W obecnej sytuacji pandemii, jeśli nie mamy
możliwości spotkania się w kościele, możemy dołączyć z naszych domów do wspólnej,
międzynarodowej adoracji, od godz. 17.00 do 18.00. Ponownie przeżyjmy odnawiającą moc
miłości Boga, który mówi do nas w ciszy naszych serc.
Zachęcam do modlitwy w intencji chorych i cierpiących z powodu epidemii, zmarłych oraz
za wszystkich pracowników służb medycznych i sanitarnych. Niedzielna Msza św. o godz. 10.00
transmitowana jest na parafialnym kanale na YouTube.
Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych; o zmarłych spoczywających na tych cmentarzach; o
zmarłych z naszej parafii spoczywających też na innych cmentarzach; z naszej wspólnoty, w
minionym tygodniu odeszli do wieczności: +Andrzej Napierała, lat 59, zam. ul. Gdańska 145 oraz
+Czesław Komorowski, lat 100, zam. ul. Powstańców Warszawy 3; a także o zmarłych budowniczych
i ofiarodawcach tej świątyni oraz pierwszym Proboszczu i budowniczym tego kościoła +ks. Prałacie
Eugeniuszu Barełkowskim; – Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!
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