Ogłoszenia Duszpasterskie

na XXI Niedzielę Zwykłą
1. Dekretem Biskupa Andrzeja Suskiego odwołany został z naszej parafii
ks. Dawid Huzior. Od jutra będzie pełnił funkcję wikariusza w parafii
Świętej Marii Magdaleny w Kurzętniku. W związku z tym pragniemy
serdecznie podziękować ks. Dawidowi za trzyletnią posługę kapłańską
w naszej parafii. W sposób szczególny uczynimy to dzisiaj podczas
Mszy św. o godz. 1230.
2. Dekretem Biskupa Andrzeja Suskiego od jutra w miejsce ks. Dawida
funkcję wikariusza w naszej parafii pełnił będzie ks. Łukasz
Światowski, który do dzisiaj jest wikariuszem w parafii w Kurzętniku.
3. Caritas naszej diecezji 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 zwracamy się z prośbą do wszystkich parafian w włączenie się
tę zbiórkę, którą przeprowadzimy po każdej dzisiejszej Mszy św.
4. W środę o godz. 17 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
30

5. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
 I piątek – Msza św. wotywna do NSPJ o godz. 700 i 1800. Od godz.
1500 Koronka i Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Spowiedź od godz. 1600. W sposób szczególny zachęcamy dzieci
i młodzież, dla których 4 września o godz. 830 w naszym kościele
odprawiona zostanie Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego.
 I sobota – po Mszy św. o godz. 700 zapraszamy na modlitwy
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy całego
świata. W tym dniu kapłani odwiedzą również chorych
z posługą sakramentalną.
6. W minionym tygodniu zmarli
+ Irena Żyłowska z ul. Śniadeckich 10, lat 81
+ Zygmunt Węgielewski z ul. Śniadeckich 48, lat 78
+ Klara Przyborowska z ul. Śniadeckich 40, lat 95
+ Fryderyk Gaj z ul. Śniadeckich 74, lat 84
+ Zygfryd Pyjko z ul. Śniadeckich 28, lat 75
+ Henryk Rutkowski z ul. Śniadeckich 12, lat 82
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
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Biuro parafialne czynne:
W poniedziałek, środę i piątek
od 16.00 do 18.00
oraz w środę i piątek od 10.00 do 12.00
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Powstanie Dom Dziennego Pobytu w naszej parafii
Od listopada br. zacznie funkcjonować w naszej parafii Dom Dziennego
Pobytu. Dom ten przeznaczony będzie dla osób, które ze względu na wiek,
chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy
w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Będzie mieścił się
w dolnych salach domu parafialnego. Czynny będzie w godzinach od 800
do 1600. Z usług domu korzystać będą mogły osoby zamieszkujące teren
Grudziądza, w tym osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym oraz opiekunowie i osoby z otoczenia osób niesamodzielnych.
Dom przeznaczony będzie dla 24 osób jednocześnie. Środki finansowe
pochodzić będą głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W pierwszym etapie (wrzesień i październik 2017 r.) zakłada się prace
adaptacyjne, zakup wyposażenia i pełne dostosowanie przestrzeni do osób
niepełnosprawnych m.in. budowa podjazdu.
Drugi etap (listopad 2017 r. – październik 2019 r.) to prowadzenie domu
świadczącego standardowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze dobrane
w sposób kompleksowy i zindywidualizowany do potrzeb uczestników oraz
zapewnienie wsparcia opiekunom i osobom z otoczenia osób
niesamodzielnych w pełnieniu usług opiekuńczych poprzez zwiększenie ich
umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
W bazylice pw. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu odbędzie się Festiwal
Muzyki Organowej i Kameralnej.
Pierwszy koncert w niedzielę 27 sierpnia o godz. 2000 w wykonaniu
cenionego wykonawcy i improwizatora Pana Karola Mossakowskiego
z Paryża. W programie między innymi dzieła J.S. Bacha i improwizacje na
popularne tematy.
Kolejny koncert w niedzielę 3 września o godz. 1900 w wykonaniu Pani
Hanny Dys i Orkiestry Kameralnej Hanseatica. W programie między
innymi dzieła A. Vivaldiego, J.S. Bacha, W.A. Mozarta i inne.
Więcej szczegółów na www.kolegiata.twoje-miasto.pl

INTENCJE 28.08.2017 r. – 03.09.2017 r.
Poniedziałek – św. Augustyna – 28.08.2017 r.
700
+ Krystyna Przystawska – popogrzebowa
830
+ Henryk Pokorski – popogrzebowa
830
O pozostawienie kościoła katolickiego w Essen
1800
+ Zmarli z rodziny Lenckowskich, Ciszewskich i Nawrockich
Wtorek – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela – 29.08.2017 r.
700
+ Jadwiga i Tadeusz Borowscy, Maria i Józef Kiedrowscy, dziadkowie
i rodzice obojga stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące
30
8
Mąż Franciszek Pabianek (w 33 r. śm.) oraz rodzice: Karolina i Antoni
Jakubczyk
1800
+ Marianna, Bernard i zmarli z rodziny
1800
+ W intencji zmarłych i pomordowanych
Środa – 30.08.2017 r.
700
+ Fryderyk Gaj – int. od lokatorów z ul. Śniadeckich 74
700
+ mąż Tomasz Grubiński (w 5 r. śm.)
830
1800
W dniu 3 urodzin Jasia, o zdrowie i potrzebne siły dla całej rodziny
1800
+ Zofia Gintrowicz (w 16 r. śm.) i Antoni Gintrowicz (w 55 r. śm.)
00
18
+ mama Kazimiera (w 6 r. śm.) i mama Jadwiga (w 12 r. śm.) i Bronisław,
Stanisław oraz brat i bratowa
Czwartek – 31.08.2017 r.
700
Za Parafian
83o
1800
+ mąż Henryk (w dniu urodzin ) i rodzice z obojga stron

Piątek – bł. Bronisławy – 01.09.2017 r.
700
O łaskę nawrócenia, życie zgodne z wolą Bożą, Dary Ducha Świętego
i opiekę Matki Najświętszej dla Bartka
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Dary Ducha Świętego,
opiekę Matki Najświętszej dla Kingi z okazji rozpoczynającego się roku
szkolnego
830
+ Genowefa Wilamowska – gregorianka
830
+ Mąż Stefan (z okazji imienin) oraz rodzice z obojga stron
1800
O przymnożenie wiary, zdrowie duszy i ciała oraz o łaski do dźwigania
krzyża dla rodziny
00
18
+ Mąż Roman, córka Danuta i rodzice z obojga stron
Sobota – 02.09.2017 r.
700
Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko
Niepokalanemu Poczęciu NMP
700
O łaskę nawrócenia, życie zgodne z wolą Bożą, o Dary Ducha Świętego
i opiekę Matki Najświętszej dla Bartka
830
+ Genowefa Wilamowska – gregorianka
1800
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Zofii i Edwina
Ziółkowskich w dniu 50 rocznicy ślubu
00
18
+ rodzice: Władysława i Henryk Mieszczyńscy
1800
+ Czesława Cichosz (w 15 r. śm.), Daniela i Jerzy Machcińscy oraz
zmarli z rodziny z obojga stron
1800
+ Jolanta Lukrawska (w 13 r. śm.), brat Adam i rodzice
Niedziela – 03.09.2017 r.
700
O łaskę nawrócenia, życie zgodne z wolą Bożą, o Dary Ducha Świętego
i opiekę Matki Najświętszej dla Bartka
930
Żywy Różaniec
930
+żona Krystyna Siemiątkowska (w 3 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga
stron
1100góra W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo,
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Barbary i Jana w dniu 50 rocznicy
ślubu
1100góra + Mieczysław Mazur
1100góra Z podziękowaniem za otrzymane łaski
1230
+ Bronisław Przeworski (z okazji imienin) i mama Wanda
30
12
+ Mąż Jerzy Więckowski (w 1 r. śm.) i zmarli z obojga stron
– int. od żony i dzieci
1500
+ Genowefa Wilamowska (gregorianka)
1500
+ mama Maria (w 25 r. śm.), mama Józefa (w 9 r .śm.) oraz zmarli z
rodziny
1800
+ mąż Jan i syn Adam

