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1. Od dzisiejszej niedzieli do Wielkiego Piątku zostały zasłonięte Krzyże na znak żałoby Kościoła i
mają pomóc w rozpamiętywaniu męki i cierpień Chrystusa.
2. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Niedzielę Palmową - w związku z panującą sytuacją w
naszym kraju nie będzie obrzędu poświęcenia palm.
3. Przypominam o dyspensie od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej jakiej udzielił ks. Biskup
Ordynariusz.
4. W związku z zagrożeniem epidemicznym i rozporządzeniem ministra zdrowia liczba uczestników
zgromadzenia w kościele nie może przekraczać 5 osób nie licząc posługujących, dlatego też do
uczestniczenia w Mszach św. w pierwszej kolejności zapraszam tych, którzy zamówili intencje
mszalne. Proszę o wyrozumiałość i roztropność. Zapraszam do skorzystania w tym czasie z
uczestnictwa we Mszy Świętej za pomocą mediów.
5. Posługa spowiedzi świętej w naszej Parafii: od dzisiaj 28.03.2020 r. do Wielkiej Środy 08.04.2020
będę do dyspozycji w konfesjonale według następującego porządku: w ciągu tygodnia codziennie od
17.30 do 17.55. Proszę, aby w kościele zawsze nie było więcej niż 5 osób. W niedzielę spowiadam 20
min. przed każdą Mszą św. JEDNAK DLA WIĘKSZEGO BEZPIECZEŃSTWA, ZAPRASZAM NA
"SPOWIEDŹ NA SPACERZE" wokół kościoła. Indywidualne zgłoszenia pod nr tel.: 519 317 777.
6. Msza św. w niedzielę o 10.00 oraz nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątek o 18.30 i Gorzkich Żali
w niedzielę o 17.30, dostępne na kanale parafialnym YouTube.
7. W I Piątek miesiąca, 3.04, w związku z panującą sytuacją w Ojczyźnie nie odwiedzę chorych naszej
parafii. W nagłych sytuacjach proszę o zgłoszenia telefoniczne.
8. Biuro parafialne w tym okresie będzie nieczynne. W sprawach ważnych kontakt pod numerem tel.
519 317 777. PRZYPOMINAM, że wiele spraw, jak np. zamawianie intencji mszalnych można
dokonać telefonicznie lub poprzez parafialną pocztę elektroniczną parafia@swkrzyz.bydgoszcz.pl
9. Zachęcam do codziennej modlitwy w intencji chorych i cierpiący z powodu epidemii, zmarłych w
jej skutek oraz za wszystkich pracowników służb medycznych i sanitarnych, w modlitwie różańcowej
o godzinie 20.30.

Intencje mszalne
5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 29.03
8.00 +Ryszard Czopik w 5 rocz. śmierci
10.00

+Magdalena i +Franciszek SIEWERT i +wszystkich zmarłych z rodziny; +Trudzia Pawlak;
+Elżbieta Gackowska

12.00

+Maksymilian Borkowski w 53 rocz. śmierci, +Helena Borkowska, +Irena Zielińska w 19
rocz. śmierci, +Andrzej Wiśniewski

18.00 +Helena Marciniak
PONIEDZIAŁEK - 30.03
18.00 +Rodziców, +Siostry, +Braci, +męża Henryka, +Teściów
WTOREK – 31.03
18.00 +Urszula Rembecka
ŚRODA- 1.04
18.00 +Halina, +Wanda, +Ignacy MIĘNTKIEWICZ z okazji rocz. śmierci
CZWARTEK – 2.04
18.00 +Hanna w 11 rocz. śmierci oraz +Ryszard w 30 rocz. śmierci HAMM
PIĄTEK – 3.04
18.00 +Jadwiga w 8 rocz. śmierci i +Bernard w 9 rocz. śmierci DOLIŃSCY
SOBOTA – 4.04
8.00 W int. Wspólnoty Matek Żywego Różańca
18.00 W 15 rocz. Sakramentu Małżeństwa IZABELA i ARTUR HEBISZ
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ - 5.04
8.00

+Dariusz Rogacki; +Stanisław Bartczak w 11 rocz. śmierci; +Honorata Mikołajczak w 11
rocz. śmierci; +Stanisława (k) Lewandowska w 9 rocz. śmierci

10.00

+Maria Pawlicka i zmarli z rodziny; o dar nieba dla +Halina Czyżewska w 12 rocz. śmierci;
+Jan i +Dariusz; +Elżbieta w 10 rocz. śmierci i +Edmund w 3 rocz. śmierci MODRAKOWSCY

12.00 +Zbigniew w 7 rocz. śmierci – int. od córki z rodziną i mamą
18.00 +Krzysztof Krajewski w 1 rocz. śmierci

Intencje można zamawiać po każdej Mszy Św. i w biurze parafialnym
Prosimy także o sprawdzenie poprawności imion i nazwisk w obecnym spisie intencji.

