Ogłoszenia parafialne
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
12 kwietnia 2020
BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJĘ za pomoc w przygotowaniu oprawy liturgicznej: p.
Krzysztofowi i Witkowi; służbie liturgicznej: panom Arkowi i Jackowi; p. Danucie, naszej organistce
za oprawę muzyczną liturgii; p. Darkowi za poświęcony czas i troskę o przekaz medialny naszych
uroczystości; p. Marcinowi za przygotowanie dekoracji Grobu Pańskiego; p. Kasi za przygotowanie,
jak zawsze, pięknej dekoracji kwiatowej oraz p. Basi i Paulinie za przygotowanie naszego kościoła do
świątecznych przeżyć. Dziękuje za wszystkie wyrazy pamięci, życzenia oraz pomoc najbardziej
potrzebującym w tym okresie. Za WASZE WIELKIE SERCE – DZIĘKUJĘ!
Msze św. w 2 Dzień Wielkiej Nocy wg. porządku niedzielnego (8.00, 10.00, 12.00, 18.00).
Msza św. o godz. 10.00 będzie transmitowana na parafialnym kanale na Youtube.
W piątek wielkanocny, 17.04, nie obowiązuje nas post od pokarmów mięsnych.
W Wielki Piątek rozpoczęliśmy Nowennę do Bożego Miłosierdzia. W przyszłą niedzielę,
Niedziela Bożego Miłosierdzia. W piątek Wielkanocny nie obowiązuje wstrzemięźliwość od
spożywania potraw mięsnych.
Przypominam, że okres spowiedzi wielkanocnej trwa do 7.06, do Niedzieli Trójcy Świętej.
Spowiedź w dni powszednie od godz. 17.30, a w niedzielę 20 min przed każdą Mszą św.
Pamiętajmy, że w kościele jednocześnie może przebywać do 5 osób.
JEDNAK DLA WIĘKSZEGO BEZPIECZEŃSTWA, ZAPRASZAM NA "SPOWIEDŹ NA SPACERZE"
wokół kościoła. Indywidualne zgłoszenia pod nr tel.: 519 317 777.
W tym trudnym dla wszystkich czasie, chciałbym serdecznie podziękować tym wszystkim,
którzy wspierają naszą Parafię, nie tylko duchowo, poprzez wsparcie modlitewne, ale i
materialnie. BARDZO DZIĘKUJĘ!
Po każdej Mszy św. w dzień powszedni i w niedzielę, wystawienie Najświętszego
Sakramentu, modlitwa Koronki do Bożego Miłosierdzia i śpiew Suplikacji.
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
Ze względu na obowiązujący w Polsce stan epidemii i zakaz zgromadzeń, uroczystość I
Komunii Świętej nie odbędzie się w planowanym terminie, 31.05 2020 roku. Terminem
alternatywnym (w przypadku, kiedy stan pandemii zakończy się) jest 20.09. br. (niedziela) o
godz. 12.00
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.
Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych; o zmarłych spoczywających na tych cmentarzach; z

naszej parafialnej wspólnoty odeszła do wieczności w minionym tygodniu: +Stanisława Arendt, lat
89, zam. ul. Gdańska 234 ; a także o zmarłych budowniczych tej świątyni i pierwszym Proboszczu i
budowniczym tego kościoła + ks. Prałacie Eugeniuszu Barełkowskim; – Wieczny odpoczynek racz im
dać Panie…

