Ogłoszenia parafialne
5 Niedziela Wielkanocna
9 maja 2020
Zapraszam na nabożeństwa majowe z litanią loretańską do Matki Bożej. Ze względu na to,
aby mogła w nich wziąć większa liczba osób, zapraszam na ich przeżywanie przy figurze Matki Bożej
- obok kościoła, przy wojskowych grobach - każdego dnia po mszy św. o godz. 18.00
Niedzielna Msza św. o godz. 10.00 jest transmitowana na parafialnym kanale na YOUTUBE.
W tym tygodni zakończyły się prace renowacyjne zadaszenia wszystkich wejść bocznych i
wejścia głównego naszego kościoła. Założono nową papę i nowe, zabezpieczające części
metalowe. Dziękuję firmie, która w tym trudnym czasie, postanowiła sfinalizować zaplanowane
wcześniej zadania.
W środę, 13.05, przypada wspomnienie Matki Bożej z Fatimy. Jednak ze względu na trwającą
pandemię, nie będzie procesji różańcowej wokół kościoła. Na „fatimski” różaniec zapraszam w
ramach nabożeństwa majowego, po Mszy św. o godz. 18.00. Można przynieść ze sobą świece.
W czwartek, 14.05, zapraszam do naszej parafialnej modlitwy, podczas Mszy św. o godz.
18.00, za wszystkich zmarłych spoczywających na tych cmentarzach, zmarłych
budowniczych naszego kościoła i za +ks. Prałata Eugeniusza Barełkowskiego, pierwszego
proboszcza i budowniczego tej świątyni.
W przyszłą niedzielę, 17.05, o godz. 10.00 uroczysta Msza św. z okazji 100 rocznicy urodzin
św. Jana Pawła II. Po Mszy św. odmówimy litanie do Świętego Papieża i modlitwę
wstawienniczą.
Przypominam, że zmieniły się zasady obecności w kościele i może być nas więcej:
- w czasie Mszy św., czy też nabożeństwie może przebywać 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni
budynku kościoła, oprócz osób sprawujących kult religijny - CZYLI W NASZEJ PARAFII, W
KOŚCIELE DO 30 OSÓB (przed kościołem są ławeczki i włączony głośnik, stąd przy obecnej, ciepłej
pogodzie, możemy również i tam uczestniczyć w Mszy św.)
- 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.
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 czynne: wtorek i czwartek od godz. 16.00 do 17.00. 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 oraz
z prośbą o deszcz - w modlitwie różańcowej o godzinie 20.30.
Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych; o zmarłych spoczywających na tych cmentarzach; a
także o zmarłych budowniczych tej świątyni i pierwszym Proboszczu i budowniczym tego kościoła +
ks. Prałacie Eugeniuszu Barełkowskim; – Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

