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Dziś przeżywamy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Pięćdziesiątego dnia po swoim
zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w
Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: "Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja
wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie" (J 15, 26). W
dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej
nowiny o zbawieniu wszystkim narodom.
Od wczoraj, 30.05, nie ma limitu wiernych w kościołach! Nadal obowiązuje jednak nakaz
zasłaniania nosa i ust.
W przyszłą niedzielę, 7.06, podczas Mszy św. o godz. 10.00 będziemy modlić się W
INTENCJI MATURZYSTÓW, których na tą wyjątkową Mszę św. zapraszamy. Oprawę liturgii
przygotowuje zespół muzyczno-wokalny UMOCNIENI. Tworzą go w większości absolwenci
akademii muzycznych, którzy spotkali się po latach, by swoją muzyką ubogacać Eucharystię. Z
zasady nie grają koncertów, tylko chcą – poprzez muzykę – pomagać innym w modlitwie. W roku
100. urodzin św. Jana Pawła II, poza oprawą Mszy św. przygotowują także Adoracje Najświętszego
Sakramentu, podczas których modlitwę wzbogaca muzyka i słowo polskiego Papieża.
W piątek, 5.06, po mszy św. o godz. 18.00 i nabożeństwie czerwcowym, spotkanie dla
Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.!
Zapraszam na nabożeństwa czerwcowe z litanią do Serca Pana Jezusa przed Najświętszym
Sakramentem – po każdej Mszy św. o godz. 18.00. W sobotę i niedzielę o godz. 17.30.
Niedzielna Msza św. o godz. 10.00 jest transmitowana na parafialnym kanale na YOUTUBE.
W tym tygodniu przypada I Piątek Miesiąca. Okazja do spowiedzi św. od godz. 16.30.
W najbliższą sobotę, 6.06, w I Sobotę Miesiąca, Msza św. w intencji Wspólnoty Matek
Żywego Różańca. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa,
przebłagalna, do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
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, poprzez parafialną pocztę elektroniczną
parafia@swkrzyz.bydgoszcz.pl lub formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej.
Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych; o zmarłych spoczywających na tych cmentarzach; z
naszej parafii odeszła do wieczności +Renata Galicka, lat 80, zam. ul. Gdańska 208; a także o

zmarłych budowniczych tej świątyni i pierwszym Proboszczu i budowniczym tego kościoła + ks.
Prałacie Eugeniuszu Barełkowskim; – Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

