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Trwa miesiąc listopad, czas szczególnej pamięci o naszych bliskich zmarłych, dlatego
przypominamy, że zgodnie z dekretem wydanym na polecenie papieża Franciszka, w tym
roku odpust zupełny za zmarłych można uzyskać nie tylko przez pierwsze osiem dni listopada,
ale przez cały miesiąc. W tym celu należy: nie być przywiązanym do grzechu, być w stanie
łaski uświęcającej, przyjąć Komunię św., odmówić modlitwy w intencjach Ojca Świętego,
nawiedzić cmentarz i pomodlić się za zmarłych. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z
poważnych powodów nie mogą opuścić domu, mogą uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że
duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych.
Zaplanowane na najbliższą sobotę, 27.11, spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I
Komunii – wyjątkowo NIE ODBĘDZIE SIĘ!
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.
Przypominam - na prośbę Państwowego Powiatowego Ispektoratu Sanitarnego w
Bydgoszczy i Policji - że ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne: w kościele
proszę zakrywać usta i nos. Przy wejściu znajdują się miejsca do dezynfekcji rąk.
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; z naszej parafialnej wspólnoty
odeszli do wieczności w minionym tygodniu: +Feliksa Grelewicz, lat 96, zam. ul. Powstania
Listopadowego 7 oraz +Mieczysław Łakomski, lat 90, zam. ul. Skromna 4; 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!

