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W tygodniu zapraszamy na parafialne nabożeństwa: w środy Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy, po mszy św. o godz. 18.00; adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy
czwartek, od godz. 16.00 do 18.00; Koronka do Bożego Miłosierdzia, w piątek po mszy św. o godz.
18.00.
Nasza Parafia we współpracy z Oddziałem Ratunkowym Wojskowego Szpitala Klinicznego w
Bydgoszczy podejmuje akcję zbiórki używanej odzieży dla osób bezdomnych pod hasłem
„PODZIEL SIĘ UBRANIEM”. Wielu z nich w tym czasie staje się pacjentami wspomnianego
Oddziału. Zamiast wyrzucić niepotrzebne rzeczy możemy w bardzo konkretny sposób pomóc im
przetrwać zimę, ale i nie tylko. Rzeczy można przynosić do nas. Potrzeba ciepłych kurtek i butów, a
także bielizna. Za każdy gest solidarności, z tymi ubogimi naszych czasów, BARDZO SERDECZNIE
DZIĘKUJĘ!
W ubiegłym tygodniu przeżywaliśmy 3 Niedzielę Miesiąca – w naszej wspólnocie, to dzień
szczególnej modlitwy w intencji dobroczyńców naszej Parafii i ofiarodawców. Tradycyjnie
składka z tego dnia w całości przeznaczona jest na cele remontowo – inwestycyjne. Z powodu
trwającej pandemii, jest też przeznaczona częściowo, na bieżące wydatki naszej parafii. Tym razem
zebraliśmy 4350 zł. Duża część to indywidualne wpłaty na konto parafialne. Wszystkim za okazywaną
do tej pory życzliwość i zrozumienie potrzeb naszej wspólnoty – BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJĘ!
Można jeszcze, do końca tygodnia, składać formularze na wymienianki roczne, które
odmawiać będziemy w każdą niedzielę o godz. 7.30, od I Niedzieli Adwentu (tj. 29.11). Jest
możliwość składania tych formularzy również drogą elektroniczną, wysyłając na adres strony
internetowej.
Od wczoraj, w naszym kościele posiadamy bezdotykową kropielnicę. To odpowiedź na
potrzebę duchową wielu naszych parafian. Dziękuję bardzo osobom, które pomogły w jej
zakupie i montażu.
Serdecznie proszę Rodziców dzieci, które w roku 2021 przystąpią do I Komunii Św., o
dostarczenie do końca listopada deklaracji oraz aktu chrztu dziecka (jeśli było ochrzczone w parafii
św. Krzyża, proszę zaznaczyć to w deklaracji).
Prośba do młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania: wybrać imię do
Sakramentu oraz przygotować pisemne uzasadnienie wyboru. Opracowanie można dostarczyć
osobiście lub przesłać drogą elektroniczną na adres strony internetowej parafii do 13.12.
Można już nabyć opłatki wigilijne (są poświęcone na początku każdej mszy św.) oraz świece
CARITAS, jako Wigilijne Dzieło Pomocy najmłodszym – aby mogli również radośnie przeżyć czas
Świąt Bożego Narodzenia: duża świeca w cenie 15 zł, a mała 6 zł.
Przypominam, że ze względu na obowiązujące od 7.11, nowe obostrzenia sanitarne: wszystkie spotkania w salkach parafialnych zostały zawieszone do odwołania; w kościele
proszę zakrywać usta i nos oraz zachować dystans w ławkach; obowiązuje nas również limit

1 osoby na 15 m2 – w naszym kościele jednocześnie może przebywać do 35 osób, oprócz
księdza i służby liturgicznej. Przy wyjściu znajdują się miejsca do dezynfekcji rąk.
Od września, w każdą środę, zapraszam o godz. 7.00, na Mszę św. przez wstawiennictwo św.
Judy Tadeusza. Jest patronem od spraw trudnych i beznadziejnych. KARTKI Z INTECJAMI –
PROŚBAMI DO ŚW. JUDY TADEUSZA MOŻNA ZOSTAWIĆ W KOSZYKU POD CHÓREM. BĘDĄ
ODCZYTANE NA POCZĄTKU MSZY ŚW.! Intencje modlitewne do św. Judy Tadeusza, można
zamawiać również przez specjalny formularz na stronie internetowej Parafii.
Zachęcam do modlitwy w intencji chorych i cierpiących z powodu epidemii, zmarłych oraz
za wszystkich pracowników służb medycznych i sanitarnych. Niedzielna Msza św. o godz. 10.00
transmitowana jest na parafialnym kanale na YouTube.
Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych; o zmarłych spoczywających na tych cmentarzach; o
zmarłych z naszej parafii spoczywających też na innych cmentarzach; a także o zmarłych
budowniczych i ofiarodawcach tej świątyni oraz pierwszym Proboszczu i budowniczym tego kościoła
+ks. Prałacie Eugeniuszu Barełkowskim; – Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!
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