Ogłoszenia Duszpasterskie

na XXIII Niedzielę Zwykłą
1. Od dzisiaj tradycyjnie o godz. 1100 w dolnym kościele rozpoczynamy
odprawianie Mszy św. z udziałem dzieci. Podczas dzisiejszej Mszy św.
zostaną poświęcone tornistry i przybory szkolne.
2. W dniu dzisiejszym kolekta gospodarcza – przeznaczona między
innymi na witraż chrztu w naszej parafii. Za każde wsparcie składamy
serdeczne Bóg zapłać.
3. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 1500 koncert organowy w wykonaniu
ks. Stanisława Lewandowskiego, na który serdecznie zapraszamy.
4. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
5. Autokarowa Pielgrzymka do Niepokalanowa, Częstochowy
i sanktuarium w Gidlach wyruszy z parkingu przed naszym kościołem
w najbliższy czwartek o godz. 700. Planowany powrót – w piątek
ok. 2200. Opiekę duchową sprawował będzie ks. Bartosz.
6. W piątek o godz. 1700 z Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej (Fara)
do kaplicy Matki Bożej Królowej Pokoju w Wielkich Lniskach wyruszy
Marsz Pokoju.
7. W kościele św. Stanisława na Rządzu w piątek o godz. 1930 odbędzie się
pierwsze powakacyjne spotkanie młodzieży Pokolenia JP II.
8. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona jest na Wyższe Seminarium
Duchowne w Toruniu, natomiast zbiorka do puszek na wsparcie
działalności Grudziądzkiego Centrum Caritas.
9. Spotkanie Grupy Modlitewnej Ojca Pio w tym miesiącu odbędzie się
wyjątkowo w czwarty piątek miesiąca tj. 22 września o godz. 1630.
10. W niedzielę 24 września po Mszy św. o 1100 pierwsze spotkanie
z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych.
11. W związku z dużym zainteresowaniem Pielgrzymką do Gietrzwałdu
wynajęty zostanie dodatkowo mikrobus. Jest więc jeszcze kilka
wolnych miejsc. Koszt 25 zł. Zapisy w Biurze Parafialnym.
12. W minionym tygodniu zmarli
+ Jadwiga Sołtek z ul. Śniadeckich 28, lat 88
+ Henryk Perzanowski z ul. Śniadeckich 62, lat 59
+ Ryszard Kamiński z ul. Śniadeckich 76, lat 78
+ Danuta Jarzynka z ul. Śniadeckich 56, lat 78
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
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Nabożeństwo Fatimskie połączone z Procesją Światła
W najbliższą środę na godz. 2000 zapraszamy wszystkich parafian
na Nabożeństwo Fatimskie połączone z Procesją Światła wokół naszego
kościoła. Prosimy o zabranie ze sobą świec. Dekorację kwiatową wokół
figury przygotuje Wspólnota Ojca Pio.
Program Nabożeństwa Fatimskiego: Wprowadzenie i modlitwy do Matki
Boskiej Fatimskiej – w kościele. Pierwsza Tajemnica Bolesna Różańca –
prowadzi Wspólnota Ojca Pio, która poniesie figurę do II stacji. Druga
Tajemnica Bolesna – Rodziny Szensztackie, które poniosą figurę do III
stacji. Trzecia Tajemnica Bolesna – Żywy Różaniec, który poniesie figurę
do IV stacji. Czwarta Tajemnica Bolesna – Apostolat Margaretka, który
poniesie figurę do V stacji. Piąta Tajemnica Bolesna – Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży, które poniesie figurę na stałe miejsce. Na
zakończenie Nabożeństwa, ok. godz. 21.00 odśpiewamy Apel Jasnogórski.
Ostatnie nabożeństwo – 13 października – będzie miało miejsce w parafii
Świętych Apostołów Piotra i Pawła na Lotnisku.

Msza św. w intencji Sybiraków
W najbliższy piątek o godz. 1000 w naszym kościele odprawiona zostanie
Msza św. w intencji ofiar „Golgoty Wschodu”, czyli w intencji mężczyzn,
kobiet i dzieci zesłanych w czasie II Wojny Światowej na nieludzką
syberyjską ziemię. Wiele z nich, szczególnie dzieci, zmarło z zimna, głodu
i wycieńczenia. Pamiętajmy o nich w modlitwie.

Film pod tytułem: „Fatima. Ostatnia tajemnica”

83o

Na ekranach polskich kin można oglądać film hiszpańskich twórców pod
tytułem: „Fatima. Ostatnia tajemnica”, stworzony specjalnie z okazji 100lecia objawień fatimskich. Gorąco zachęcamy do wybrania się jutro, czyli
w poniedziałek 11 września do kina Helios na godz. 1930, tym bardziej, że
wiele wątków tej opowieści dotyczy naszego kraju. Cena biletu dla
mieszkańców grudziądzkich parafii – 13 zł.

1800
1800
1800

Treść filmu: Monica, poszukująca pracy montażystka, dostaje propozycję
zmontowania filmu o konsekwencjach objawień fatimskich. Jako
agnostyczka przyjmuje zlecenie z niechęcią. Podczas pracy przed jej oczami
przewinie się kronika nadzwyczajnych wydarzeń, które zmącą jej spokój,
aby w końcu na zawsze odmienić jej życie.
INTENCJE 11.09.2017 r. – 17.09.2017 r.
Poniedziałek – 11.09.2017
700
+ Syn Tomasz (w 5 r. śm), mąż Ryszard i rodzice z obojga stron
oraz zmarli z rodziny
830
+ Genowefa Wilamowska – gregorianka
00
18
+ Dorota Grubińska – popogrzebowa
1800
+ Mama Władysława Kaznocha (w dniu urodzin) oraz dziadkowie:
Kazimiera i Adam
1800
+ Henryk Łasiński (w 8 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron
– int. od żony z rodziną
Wtorek – 12.09.2017 r.
700
+ Piotr Kruszyński (w 30 r. śm.) i zmarli z rodziny Andrzejczak
830
+ Bogdan (w 17 r. śm.) i Urszula Kolasińscy (w 8 miesięcy po pogrzebie)
830
+ Mąż Henryk (z okazji urodzin) i rodzice z obojga stron
1800
+ Genowefa Wilamowska – gregorianka
00
18
+ Władysław Mucha – popogrzebowa
1800
+ Mąż Hipolit Zawada (w 3 r. śm.) i rodzice z obojga stron
Środa – św. Jana Chryzostoma – 13.09.2017 r.
700
+ Fryderyk Gaj – int. od Józefa Skrobiś z Tarnowa
830
+ Genowefa Wilamowska – gregorianka
1800
+ Mama Monika Babalska (w 18 r. śm) oraz dziadkowie: Franciszka
i Bolesław
1800
+ Elżbieta, Franciszek i Stanisław Ojdowscy oraz zmarli z rodziny
1800
W podziękowaniu za pielgrzymkę do Matki Bożej w Częstochowie
z okazji 26 – rocznicy istnienia Rodziny Radia Maryja
Czwartek – Podwyższenie Krzyża Świętego – 14.09.2017 r.
700
+ Fryderyk Gaj – int. od Marii i Kazimierza Gaj

W dniu 60 urodzin – o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla
Mieczysława z rodziną – int. od żony i dzieci
+ Genowefa Wilamowska – gregorianka
+ Paweł Czapowski i zmarli z ul. Śniadeckich 21
+ rodzice z obojga stron: Anna i Stanisław, Klara i Bolesław, zmarłe
rodzeństwo i zmarli z rodziny

Piątek – NMP Bolesnej – 15.09.2017 r.
700
+ Elżbieta Kurzątkowska
830
+ Genowefa Wilamowska – gregorianka
830
+ Henryk Woźnicki (w dniu urodzin ) i Helena (w 2 r. śm.)
1000
Msza św. w intencji Sybiraków
1800
W intencji Grupy Modlitewnej Ojca Pio i opiekuna ks. Bartosza
1800
+ Mąż Eugeniusz Grajkowski, mama Barbara Kurczewska (w 6 r. śm.) i
zmarli dziadkowie Piwowarscy i Kurczewscy
Sobota – św. Korneliusza i św. Cypriana – 16.09.2017 r.
700
O Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Daniela w dniu
urodzin wraz z podziękowaniem za otrzymane łaski dla rodziny
830
+ Genowefa Wilamowska – gregorianka
1800
+ Kazimierz Nawrocki (w dniu urodzin) – int. od żony i córek
z rodzinami
1800
+ Igor Rafiński (w 21r. śm.)
1800
+ Benedykta Wiśniewska (w 1 r. śm.)
Niedziela – 17.09.2017 r.
700
W 50 – rocznicę życia zakonnego s .Łucji – Joanny. W podziękowaniu
za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki
Najświętszej i zdrowie dla Jubilatki
700
+ Bogdan Grzebieniewski oraz w podziękowaniu za otrzymane łaski
z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej
dla całej rodziny
930
+ Józefa Baran i zmarli z rodziny
1100góra + Krystyna i Klemens Czaplewscy i zmarli z rodziny
1100dolny +Mieczysław, Genowefa i Mieczysław
1230
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla Jadwigi i Czesława w 40 – rocznicę ślubu
1230
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośba o Boże błogosławieństwo
dla Urszuli i Henryka Eckman w 55 – rocznicę ślubu
1500
+ Rodzice: Łucja i Jan oraz Edmund Żychscy
1500
+ Genowefa Wilamowska – gregorianka
00
18
W intencji Ojczyzny – o błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi
Królowej Polski dla prezydenta, dla rządu i dla całego Narodu Polskiego
– int. od Krucjaty Różańcowej
1800
+ Genowefa Rafińska (w 26 r. śm.)

