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Od jutra rozpoczyna się miesiąc listopad, czas naszej szczególnej pamięci i modlitwy o
naszych bliskich zmarłych. 1 listopada, w Uroczystość Wszystkich Świętych, msze św. w
naszym kościele: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 (pod przewodnictwem ks. Bp Krzysztofa
Włodarczyka, Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej, a po niej procesja na cmentarzu z modlitwą za
zmarłych i wieczorem o godz. 18.00. W Dzień Zaduszny, Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych - msze św. w naszym kościele o godz. 8.00, 10.00, 15.00 i o godz. 18.00. Ze względu na
dużą liczbę osób odwiedzjących cmentarz w tych dniach – dodatkowa Msza św. z procesją za
zmarłych spoczywających na cmentarzu o godz. 15.00 od 2.11 do 8.11.
Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę publiczną w uroczystość
Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny , możemy pod zwykłymi warunkami
uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu
cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1
do 8.11 za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz
dziennie. Ogólne warunki uzyskania odpustu zupełnego: brak jakiegokolwiek przywiązania do
grzechu, nawet powszedniego; stan łaski uświęcającej czyli brak nieodpuszczonego grzechu
ciężkiego lub spowiedź sakramentalna; przyjęcie Komunii świętej; odmówienie dowolnej
modlitwy w intencji, w której modli się Ojciec Święty. Odpust może być uzyskany tylko jeden raz
danego dnia.
Na ławkach i pod chórem kościoła, wyłożone są kartki – formularze do wpisywania
wymienianek za naszych bliskich zmarłych. Proszę o zaznaczenie czy chodzi o wymienianki
roczne czy jednorazowe. Wymienianki roczne będą odczytywane przez cały rok, od I niedzieli
Adwentu (28.11), o godz. 7.30; natomiast wymienianki jednorazowe, w połączeniu z modlitwą
różańcową od 2.11 do 8.11, o godz. 17.30.
W Dzień Zaduszny, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, 2.11, biuro parafialne
jest NIECZYNNE!
W tym tygodniu I Piątek Miesiąca. Okazja do spowiedzi św. (szczególnie dla dzieci i młodzieży)
od godz. 16.00 do 18.00. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy od godz. 7.30.
W pierwszą sobotę miesiąca, 6.11, msza św. o godz. 8.00 w intencji wspólnoty Matek
Żywego Różańca, po niej wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa,
przebłagalna przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca NMP.
Zapraszamy na spotkania – próby naszego PARAFIALNEGO CHÓRU. Mile widziani stali
chórzyści, a także wszyscy chętni, pragnący podzielić się swoim talentem wokalnym. Spotkanie w
każdy czwartek, o godz. 18.30 w sali parafialnej.
Dzieci zapraszamy do naszej parafialnej, Dziecięcej Scholi. Spotkania w każdą sobotę,
połączone z warsztatami plastycznymi, o godz. 10.30 w sali parafialnej.
Zapraszam do rezerwacji intencji mszalnych na przyszły rok 2022. Intencje można zamawiać

w zakrystii po każdej Mszy św. lub w biurze parafialnym, w godzinach urzędowania; a także
telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.
W dniach od 6.11 do 14.11 br. rozpoczyna się 40 Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w
Bydgoszczy. W tym roku hasłem przewodnim są słowa bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego: „Czas
to Miłość”.
Przypominam o tygodniowych, parafialnych nabożeństwach: w środę o godz. 7.00, Msza św.
przez wstawiennictwo św. Judy Tadeusza. Jest patronem od spraw trudnych i
beznadziejnych. Kartki z intencjami – prośbami do św. Judy Tadeusza można zostawić w koszyku
pod chórem. Będą odczytywane na początku mszy św. Intencje modlitewne do św. Judy Tadeusza,
można zamawiać również przez specjalny formularz na stronie internetowej Parafii. Również w środy
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy św. o godz. 18.00 (kartki z intencjami można
wcześniej włożyć do koszyka pod chórem oraz wysłać przez specjalny formularz zgłoszeniowy na
stronie internetowej parafii); adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek, od godz. 16.00
do 18.00; Koronka do Bożego Miłosierdzia, w piątek po mszy św. o godz. 18.00. W niedzielę o godz.
7.30 Wymienianki Roczne za naszych bliskich zmarłych, a po nich Godzinki ku czci Matki Bożej.
Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych; o zmarłych spoczywających na tych cmentarzach; o
zmarłych z naszej parafii spoczywających też na innych cmentarzach; 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!

