Ogłoszenia parafialne
Niedziela Palmowa
5 kwietnia 2020

Dzisiaj Niedziela Palmowa. Ze względu na wyjątkową sytuację, w jakiej się znaleźliśmy, zachęcam
nie tylko do modlitwy (w związku z panującą sytuacją w naszym kraju nie będzie obrzędu
poświęcenia palm), ale także do udekorowania palmami i kwiatami okien i balkonów, aby w ten
sposób uczcić uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy.

BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJĘ WAM KOCHANI ZA POMOC W ZAKUPIE
PROFESJONALNEJ KAMERY DO TRANSMISJI MSZY ŚW I NABOŻEŃSTW Z NASZEGO
KOŚCIOŁA NA YOUTUBE - PARAFIANOM ORAZ SYMPATYKOM NASZEJ PARAFII.
Szczególne podziękowanie dla Magdy i Darka, za sprawną organizacje akcji i pomoc techniczna. Nie
każdy posiada konto na FACEBOOKU Dzięki temu większość z nas (przede wszystkim osoby starsze i
chore) będzie mogła uczestniczyć w liturgii transmitowanej z naszej Parafii, szczególnie w
odniesieniu do zbliżających się przeżyć Wielkiego Tygodnia i Świat Zmartwychwstania Pańskiego.

W Wielki Czwartek, 9.04, rozpoczynają się obchody Triduum Paschalnego, najważniejszych
dni w roku liturgicznym Kościoła. Zgodnie z Dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów oraz wytycznymi Biskupa Diecezjalnego obrzędy liturgiczne będą znacząco
ograniczone.
- Wielki Czwartek to dzień ustanowienia sakramentów eucharystii i kapłaństwa. Msza Święta
Wieczerzy Pańskiej odprawiona będzie o godz. 18:00. Po Mszy Św. nie będzie adoracji Najświętszego
Sakramentu w Ciemnicy. W tym dniu do śpiewu „Przed tak wielkim sakramentem” przypisana jest
możliwość uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.
- Wielki Piątek, 10.04, to dzień wspominania Męki i Śmierci Pana Jezusa. Liturgia Męki Pańskiej o
godz. 18:00. Do adoracji krzyża przypisany jest odpust zupełny. Po liturgii nie będzie adoracji
Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Cześć krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie
lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.
- W Wielką Sobotę, 11.04, Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 19:00. Nie będzie święcenia
pokarmów i adoracji przy Grobie Pańskim. Odnawiając przyrzeczenia Chrztu św. możemy uzyskać
odpust zupełny.
W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, 12.04, Msze Św. w naszym kościele o godz. 10.00,
12.00 i 18.00. Nie będzie Mszy św. o godz. 8.00.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.03. 2020
roku oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31.03 2020 roku od 12.04 do odwołania
w liturgii będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 50 osób.

W Poniedziałek Wielkanocny, 13.04, Msze św. jak w każdą niedzielę, o godz. 8:00, 10:00, 12:00 i
18:00. W liturgii również będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 50 osób.

Posługa spowiedzi świętej w naszej Parafii w Wielkim Tygodniu – od poniedziałku do środy od
godz. 17.00 do 18.00. Proszę, aby w kościele zawsze nie było więcej niż 5 osób. Jednak dla większego
bezpieczeństwa, ZAPRASZAM NA "SPOWIEDŹ NA SPACERZE" wokół kościoła. Indywidualne
zgłoszenia pod nr tel.: 519 317 777.

TRANSMISJE NA PARAFIALNYM KANALE YOUTUBE:
Liturgie Triduum Paschalnego oraz Msze św. o godz. 10.00 w Niedzielę Zmartwychwstania i
Poniedziałek Wielkanocny.

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

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.

