
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XXII Niedzielę Zwykłą 

1. Zgodnie z dekretem Biskupa Andrzeja Suskiego funkcję wikariusza  

w naszej parafii od 28 sierpnia pełni ks. Łukasz Światowski, którego 

serdecznie witamy i życzymy mu obfitości łask Bożych na nowym 

odcinku posługi kapłańskiej. 

2. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się 

do wsparcia poszkodowanych w wyniku burz i nawałnic, które 

przeszły nad Polską. Jako Parafia zebraliśmy i przekazaliśmy kwotę 

5.100 zł. Za złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapałać”. 

3. Jutro o godz. 830 z okazji rozpoczęcia roku szkolnego odprawiona 

zostanie w naszym kościele Msza św. dla dzieci i młodzieży. 

4. Również jutro o godz. 1600 – spotkanie Klubu Seniora, natomiast   

o godz. 1900 – spotkanie Akcji Katolickiej. 

5. Od jutra biuro parafialne czynne będzie od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 1600 do 1800 oraz w środę i piątek od 1000 do 1200.  

6. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

7. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca – o godz. 1630 spotkanie 

Apostolatu Margaretka; o godz. 1730 nabożeństwo o dar nowych 

powołań kapłańskich i zakonnych,  

8. Msza św. zbiorowa za zmarłych – w piątek o godz. 1700. 

9. W najbliższą niedzielę rozpoczynamy odprawianie Mszy św. dla 

dzieci w dolnym kościele. Podczas tej Mszy św., którą tradycyjnie 

odprawiać będziemy o godz. 1100 zostaną poświęcone tornistry  

i przybory szkolne. 

10. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza – przeznaczona między 

innymi na witraż chrztu w naszej parafii. Polecamy ją ofiarności 

wiernych. Za każde wsparcie składamy serdeczne Bóg zapłać. 

11. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 1500 koncert organowy  

w wykonaniu ks. Stanisława Lewandowskiego.  

12. W minionym tygodniu zmarli 

+ Jerzy Szmit z ul. Jackowskiego 42, lat 69 

+ Jerzy Makowski z ul. Korczaka 5, lat 80 

+ Elżbieta Szutenberg z ul. Śniadeckich 72, lat 62 

+ Józef Łącz ul. Śniadeckich 42, lat 83 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

 

BIULETYN PARAFIALNY 
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Biuro parafialne czynne: 

od poniedziałku do piątku 

od 16.00 do 18.00  

oraz w środę i piątek od 10.00 do 12.00  

  
 

                        

Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi 

8 września 1946 roku na Jasnej Górze kard. August Hlond, prymas Polski, 

poświęcił naród polski Niepokalanemu Sercu Najświętszej Marii Panny. Do 

Pani Jasnogórskiej pielgrzymują w każdą pierwszą sobotę Jej dzieci, 

prosząc o tryumf Niepokalanego Serca w tym, co je boli i co po ludzku nie 

jest możliwe do rozwiązania. Odpowiedź Maryi jest często natychmiastowa 

i niezwykła. Jak pisał św. Ludwik Grignion de Montfort: "Maryja, ta 

Przedziwna i Cudowna Dziewica, w łączności z Duchem Świętym sprawiać 

może rzeczy niezwykłe i nadzwyczajne". Liczne cuda i łaski otrzymali ci, 

którzy zawierzyli się Niepokalanemu Sercu Maryi. 

Akt zostanie ponowiony w dzień, kiedy będziemy obchodzić 71. rocznicę 

aktu, który jako pierwszy w historii miał miejsce na polskiej ziemi. 

Uroczysty akt będzie następnie podejmowany przez poszczególne diecezje 

i wspólnoty parafialne. Również w naszej parafii 8 września podczas 

każdej Mszy Świętej akt ten będziemy odnawiać i oddawać się w opiekę 

Niepokalanej. To nie jest jednorazowa sprawa. Ten uroczysty akt ma się 

uwewnętrznić w duszy i świadomości każdego z nas. Poświęcić ma się 

Polska, każde serce. 

Nie ma innego państwa na świecie, jak Polska, która ma w swojej 

tożsamości to, że jest narodem katolickim. Polska zrodziła się przez chrzest. 

Bez Kościoła, bez religii katolickiej – nie ma Polski. 
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Piesza pielgrzymka z Grudziądza do Rywałdu 

W sobotę 9 września wyrusza piesza pielgrzymka z Grudziądza do 

Rywałdu. Wyjście pątników o godz. 730 z parafii św. Mikołaja Biskupa 

(Fara). Koszt obejmujący ubezpieczenie i powrót autokarem do Grudziądza 

wynosi 10 zł. Zapraszamy do udziału. Zapisy w Biurze Parafialnym. 

Wznawiamy spotkania Kręgu Biblijnego 

Od wtorku 12 września po wieczornej Mszy św. wznawiamy spotkania 

Kręgu Biblijnego, które prowadzić będzie ks. Marcin Banach – Dyrektor 

Grudziądzkiego Centrum Caritas. 

INTENCJE 04.09.2017 r.  – 10.09.2017 r. 

Poniedziałek – 04.09.2017 r. 
  700 O łaskę nawrócenia, życie zgodne z wolą Bożą, Dary Ducha Świętego  

i opiekę Matki Najświętszej dla Bartka 

  830 + Mama Helena (w r. śm.) 

  830 + Żona i matka Barbara Pater (w 17 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron  

i zmarli z rodziny 

1800 + Genowefa Wilamowska – gregorianka 

1800 + Mama Helena (w 13 r. śm.), tata Touhami i dziadkowie Jarzębowscy  

i siostra Hanna 

1800 O łaskę zdrowia dla Krystyny 

Wtorek – 05.09.2017 r.  
  700 O łaskę nawrócenia, życie zgodne z wolą Bożą, Dary Ducha Świętego  

i opiekę Matki Najświętszej dla Bartka 

  830  + Małgorzata Orzepowska – int. od córki 

  830  + Dorota Grubińska – int. od VIII Róży Żywego Różańca 

1800 + Genowefa Wilamowska – gregorianka 

1800 + Mąż Henryk Zielke (w 5 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron 

1800 + Wiesław, Roman, rodzice: Krystyna i Stanisław 

Środa – 06.09.2017 r. 

  700 O łaskę nawrócenia, życie zgodne z wolą Bożą, Dary Ducha Świętego  

i opiekę Matki Najświętszej dla Bartka 

  830 + Mąż Marian (w 9 r. śm.) i zmarli rodzice z obojga stron 

1800 + Krystyna Wojciechowska 

1800 + Genowefa Wilamowska – gregorianka 

1800 + Mama Irena (w 21 r. śm.) 

Czwartek – 07.09.2017 r. 

  700 O łaskę nawrócenia, życie zgodne z wolą Bożą, o Dary Ducha Świętego  

i opiekę Matki Najświętszej dla Bartka 

  83o + Zygmunt Bojanowski – popogrzebowa 

1800 + Genowefa Wilamowska – gregorianka 

1800 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla ks. Łukasza oraz kapłanów 

pracujących w naszej Parafii – int. od Apostolatu Margaretka 

1800 + Roman Rujner – popogrzebowa 

Piątek – Narodzenie NMP – 08.09.2017 r. 

  700 O łaskę nawrócenia, życie zgodne z wolą Bożą, Dary Ducha Świętego  

i opiekę Matki Najświętszej dla Bartka 

  830 + Genowefa Wilamowska – gregorianka 

  830 + Za rodziców z obojga stron i wszystkich nieżyjących z rodziny Bociek  

i Wrycza 

1700 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

1800 + Andrzej Zalewski (w 16 r. śm.) 

1800 + Bolesław Ziomek (w 19 r. śm.) i rodzice z obojga stron 

1800 + Alojzy Kitłowski (w  r. śm.) oraz rodzice z obojga stron, rodzeństwo  

i rodzice chrzestni 

Sobota –  09.09.2017 r. 

  700 O łaskę nawrócenia, życie zgodne z wolą Bożą, o Dary Ducha Świętego  

i opiekę Matki Najświętszej dla Bartka 

  830 + Genowefa Wilamowska – gregorianka 

  830 + Rodzice: Jan i Janina (w r. śm.), rodzeństwo i zmarli z rodziny 

1800 + Marek Halicki (w 19 r. śm.), ojciec Witold i zmarli z rodziny 

1800 + Rodzice: Gertruda i Feliks Fitzek i zmarli z rodziny 

1800 + Mąż Jan Jędrak oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

Niedziela - 10.09.2017 r. 

  700 + Mąż Edmund (w 40 r. śm.), mama Helena, ojciec Jan, siostry Maria  

i Urszula, brat Franciszek oraz szwagier Józef 

  930 W intencji Rodzin Szensztackich 

  930 + Tadeusz Angowski (w 4 r. śm.), mama Jadwiga, brat Włodzimierz oraz 

teściowie Stanisława i Aleksander 

  930 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Zofii i Henryka Piekarskich w dniu  

50 rocznicy ślubu 

1100góra + Alicja Długosz, rodzice z obojga stron, Bożena Modliszewska i Piotr 

Lewandowski 

1230 Z okazji 70 urodzin dla mamy Ireny z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo i opiekę Maryi 

1230 + Rodzice: Anna i Piotr Kulig (w r. śm.) 

1230 + Genowefa Wilamowska – gregorianka 

1500 + Helena Jagielska oraz zmarłych z rodziny 

1500 + Mąż Ryszard Schramm (w dniu urodzin ) – int. od żony i dzieci 

1800 + Tekla Zarzyńska (w 2 r. śm.), Bernard Zarzyński (w 39 r. śm.)  

i siostrzeniec Grzegorz (w 15 r. śm.) 

1800 + Kazimierz Cichiński (w 5 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron 


