Ogłoszenia Duszpasterskie

na XX Niedzielę Zwykłą
1. Dzisiaj po Mszy św. – zbiorka do puszek na wsparcie działalności
Grudziądzkiego Centrum Caritas.
2. Dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 930 podziękujemy pielgrzymom,
którzy przez 12 dni szli do tronu Jasnogórskiej Pani również
z intencjami naszej parafii. Po Mszy św. zapraszamy pielgrzymów
do sali na dole na spotkanie przy kawie.
3. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
4. W piątek o godz. 1730 Różaniec Fatimski.
5. Wyjazd na Diecezjalną Pielgrzymkę Rodziny Różańcowej do parafii
Ojców Paulinów w Toruniu – w najbliższą sobotę o godz. 800 z parkingu
przed naszym kościołem. Są jeszcze wolne miejsca. Koszt wyjazdu –
10 zł. Zapisy w Biurze Parafialnym.
6. Caritas Diecezji Toruńskiej organizuje zbiórkę pieniędzy na rzecz
poszkodowanych w wyniku zniszczeń, jakie spowodowały burze i
nawałnice, które przeszły nad Polską. Tragiczne w skutkach nawałnice
występowały między innymi na terenie sąsiedniej diecezji pelplińskiej.
Dlatego wywracamy się z prośbą do wszystkich parafian w włączenie
się w zbiórkę na rzecz tych poszkodowanych osób i niepozostawanie
obojętnym na ich los. Zbiórka będzie miała miejsce w najbliższą
niedzielę po Mszach św.
Aby pomóc poszkodowanym można wysłać SMS z hasłem WICHURA
pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT) lub dokonać wpłaty na konto
Caritas Polska 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 – z dopiskiem
WICHURA.
7. Biuro Radia Maryja przy parafii św. Mikołaja (Fara) w Grudziądzu
organizuje dziękczynną pielgrzymkę do Torunia w dniu 2 września
2017 r. Wyjazd o godz. 800 sprzed kościoła w Tarpnie. Zapisy w Biurach
Radia Maryja w środy i soboty w godz. od 1000 do 1200 oraz
w kancelariach parafialnych.
8. W minionym tygodniu zmarł:
+ Edmund Pelzner z ul. Śniadeckich 1, lat 79
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…
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Biuro parafialne czynne:
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oraz w środę i piątek od 10.00 do 12.00
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Diecezjalna Pielgrzymka Rodziny Różańcowej
i Odpust parafialny Parafii OO. Paulinów w Toruniu
W tym roku z racji 300-lecia koronacji
Cudownego Obrazu Jasnogórskiego, decyzją
naszych Księży Biskupów odpust parafialny
parafii NMP Częstochowskiej 26 sierpnia
połączony jest z Diecezjalną Pielgrzymką
Rodziny Różańcowej. W programie pielgrzymki,
która rozpocznie się 26 sierpnia w sobotę o godz.
900 jest m.in. konferencja, modlitwa różańcowa
i wspólne śpiewanie pieśni maryjnych.
Kulminacją pielgrzymki będzie Uroczysta Suma
Odpustowa o godz. 1200 sprawowana przez J.E.
Księdza Biskupa Józefa Szamockiego.
Po Eucharystii zapraszamy wszystkich na słodki poczęstunek,
a pielgrzymkę zakończymy Koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00.
Serdecznie zapraszamy!
OO. Paulini

Mobilizacja modlitwy różańcowej na granicach Polski
Różaniec Do Granic to projekt, którego głównym założeniem jest
otoczenie całej Polski modlitwą różańcową. W święto Matki Bożej
Różańcowej (7 października), na zakończenie obchodów 100. rocznicy
objawień fatimskich, Polacy udadzą się na granice kraju, by modlić się
o ratunek dla swojej Ojczyzny i całego świata.
Maryja jest Królową Polski, przez całe pokolenia opiekuje się nami,
w krytycznych momentach historii zawsze była przy nas, a my przy Niej.
Jako ratunek dla świata, Matka Boża wskazuje na modlitwę różańcową.
Dokładnie 140 lat temu w Polsce w Gietrzwałdzie objawiła się Matka Boża
i powiedziała „odmawiajcie codziennie różaniec”, 40 lat później w Fatimie
powtórzyła to wezwanie – podkreśla Maciej Bodasiński z Fundacji Solo
Dios Basta, która jest głównym organizatorem Różańca Do Granic i dodaje
– Dlatego pragniemy odpowiedzieć na zaproszenie Matki Bożej
do odmawiania różańca i wziąć udział w duchowym działaniu na rzecz
przyszłości naszej, naszych dzieci, naszego kraju i całej Europy.
W dniu wydarzenia punkty modlitwy będą zlokalizowane co jeden kilometr
wzdłuż całej granicy Polski, liczącej ponad 3,5 tys. km. W Polsce są 22
diecezje graniczne, już w 18 z nich są wyznaczani koordynatorzy oraz
kościoły stacyjne, w których 7 października odbędzie się Msza Święta
i nabożeństwo Maryjne dla osób, które będą modlić się tego dnia na
granicach. To właśnie w kościołach stacyjnych, po Eucharystii nastąpi
rozesłanie do punktów modlitwy na granicach.
Tego dnia potrzeba miliona Polaków, którzy staną na granicach Polski
z różańcami w dłoniach. Wiemy, że to wydarzenie będzie wymagało odwagi,
wysiłku i determinacji, ale wierzymy, że uda nam się w ten sposób
odpowiedzieć Maryi na wezwanie do ratowania świata przez Różaniec –
podkreśla Maciej Bodasiński.
Kontakt logistyczny do Fundacji Solo Dios Basta:
bartosz.link@solodiosbasta.pl
INTENCJE 21.08.2017 r. – 27.08.2017 r.
Poniedziałek – św. Piusa X – 21.08.2017 r.
700
O pozostawienie kościoła katolickiego w Essen
830
+ Barbara Chruszczewska (z okazji 2 rocznicy i 4 miesięcy od śmierci oraz
przypadającej w tym dniu 46 rocznicy zawarcia małżeństwa) – int. od męża
00
18
+ Władysława Romanowska (w 21 r. śm.)
1800
+ Henryk Hapka (w 1 r. śm.) – int. od żony, dzieci i wnuczek

Wtorek – NMP Królowej – 22.08.2017 r.
700
+ Kazimierz Mazurek – popogrzebowa
830
+ Stefan Ostrowicki i Antoni Suchojad
830
O pozostawienie kościoła katolickiego w Essen
00
18
+Wiesław Majrowski (w 5 r. śm.) i rodzice z obojga stron
Środa – 23.08.2017 r.
700
+ Jan i Renata Kubiccy oraz Henryk i Katarzyna Gisiccy
30
8
+ Piotr Wonicki – popogrzebowa
830
O pozostawienie kościoła katolickiego w Essen
1800
+ żona Elżbieta Michalak (w 1 r. śm)
Czwartek – św. Bartłomieja Apostoła – 24 .0682017 r.
700
O pozostawienie kościoła katolickiego w Essen
83o
W pewnej intencji
1800
+ Urszula Musalewska (w 14 r. śm.)
Piątek – 25.08.2017 r.
700
O pozostawienie kościoła katolickiego w Essen
830
+ Edmund Kluska – popogrzebowa
1800
+ żona Felicja Kobylacka (z okazji urodzin i 6 r. śm.) oraz zmarli
z rodziny Januszewskich i Kobylackich
Sobota – NMP Częstochowskiej – 26.08.2017 r.
700
+ Eugeniusz Cieśla – popogrzebowa
830
+ Gertruda Szumotalska, Joachim i Tadeusz – int. od córki z rodziną
30
8
O pozostawienie kościoła katolickiego w Essen
1800
+ Mama Łucja, tata Mieczysław ( w 1 r. śm.) i siostra Teresa oraz zmarli
z rodziny z obojga stron
1800
+ Tata Bogumił Dębiec (w 15 r. śm.) i mama Joanna Waligóra
– int. od córki Darii
Niedziela - 27.08.2017 r.
700
O błogosławieństwo Boże, zdrowie, opiekę Maryi dla Beaty i Zygfryda
Ziółkowskich w 55 rocznicę ślubu
700
+ Grażyna Zielińska (w 3 r. śm.)
30
9
+ Józef Piotrowski (w 6 r. śm.)
1100góra + Leokadia i ks. Mirosław
1230
+Lucyna Paczkowska (w 12 r. śm.)
1500
+ rodzice: Zofia i Edward Jabłońscy, brat Eugeniusz i Władysława
Przystalska
1500
O pozostawienie kościoła katolickiego w Essen
1800
+ Marta Nogowska

