Ogłoszenia parafialne
Niedziela Bożego Miłosierdzia
18 kwietnia 2020
Dziś Niedziela Bożego Miłosierdzia, która rozpoczyna 75 Tydzień Miłosierdzia. Hasłem
tegorocznego Święta Miłosierdzia będą słowa: „Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego
człowieka”. Zapraszam dziś szczególnie do modlitwy Koronki do Bożego Miłosierdzia o godz.
15.00 – ze względu na ograniczenia, związane ze stanem epidemiologicznym, transmisja tej
modlitwy, z naszego kościoła, poprzez parafialny kanał na YouTube.
Msza św. o godz. 10.00 będzie transmitowana na parafialnym kanale na Youtube.
Od poniedziałku, 20.04, zmieniają się zasady obowiązujące, w stanie epidemiologicznego
zagrożenia, w kościele:
- w czasie Mszy św., czy tez nabożeństwie może przebywać 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni
budynku kościoła, oprócz osób sprawujących kult religijny - CZYLI W NASZEJ PARAFII W
KOŚCIELE DO 25 OSÓB
- w pogrzebie na cmentarzu może uczestniczyć nie więcej niż 50 uczestników, oprócz osób
sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład
lub dom pogrzebowy.
W czwartek będziemy przeżywać Uroczystość św. Wojciecha, Głównego Patrona Polski. W
naszej Parafii posiadamy, w ołtarzu relikwie I stopnia Świętego. Swoje imieniny obchodzi nasz
Metropolita, Ks. Prymas Abp Wojciech Polak. Polecamy jego posługę w kraju i w Kościele
powszechnym naszym modlitwom.
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. JEDNAK DLA WIĘKSZEGO BEZPIECZEŃSTWA, ZAPRASZAM NA "SPOWIEDŹ NA
SPACERZE" wokół kościoła. Indywidualne zgłoszenia pod nr tel.: 519 317 777.
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 cierpiących 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: +Genowefa Rybska, lat
81, zam. ul. Powstania Listopadowego 7; a także o zmarłych budowniczych tej świątyni i pierwszym
Proboszczu i budowniczym tego kościoła + ks. Prałacie Eugeniuszu Barełkowskim; – Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie…

