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Dziękuję za wszystkie składane ofiary na kościół, zarówno te składane osobiście, jak i
przelewane na konto parafialne. Przeżywaliśmy w ubiegłym tygodniu 3 niedzielę miesiąca;
składka z tej niedzieli tradycyjnie w całości przeznaczona jest na cele remontowoinwestycyjne. Tym razem zebraliśmy 3340 zł. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za
życzliwość i dar serca. W minionym tygodniu zakończył się 1 etaprewitalizacji oświetlenia w
alejkach prowadzących do naszego kościoła. Dojście od ulicy Skromnej znów bezpieczne i bardziej
doświetlone poprzez nowe, ledowe lampy. Tak jak obiecałem, uzyskaliśmy efekt "tunelu świetlnego".
W przyszłym tygodniu przeżywalibyśmy piękną uroczystość przyjęcia po raz pierwszy przez
dzieci Pana Jezusa w Komunii Świętej. Z powodu pandemii termin jest przesunięty na 20.09
br. Jednak na 31.05 (niedziela) chce wyjechać rowerem na Jasną Górę, aby w tej nietypowej
pielgrzymce, a później modlitwie w kaplicy jasnogórskiej, modlić się za dzieci i za ich
Rodziców. Przy tej okazji propozycja dla dzieci - w ramach przygotowania i oczekiwania na ten
niezwykły dla nich moment - aby napisały list do Matki Bożej. Może w formie rysunku. Listy te
zabrałbym ze sobą na Jasną Górę. Można je przysyłać na adres parafia@swkrzyz.bydgoszcz.pl, do
środy, 27.05. Proszę o modlitwę na czas pielgrzymowania.
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
W przyszłą niedzielę, 31.05, przeżywać będziemy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
Nowenna przed Uroczystością, codziennie, w łączności z nabożeństwem majowym.
Niedzielna Msza św. o godz. 10.00 jest transmitowana na parafialnym kanale na YOUTUBE.
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 10 m2 powierzchni
budynku kościoła, oprócz osób sprawujących kult religijny - CZYLI W NASZEJ PARAFII, W
KOŚCIELE DO 45 OSÓB (łącznie z chórem) - 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
W CZWARTEK, 28.05, BIURO PARAFIALNE NIECZYNNE!
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…

