Ogłoszenia Duszpasterskie

na XXVIII Niedzielę Zwykłą
1. Rozpoczynamy dzisiaj w naszej parafii Rekolekcje poprzedzające
Odpust Parafialny ku czci św. Jana Pawła II. Prowadzić je będzie
ks. Andrzej Kowalski – ojciec duchowny Wyższego Seminarium
Duchownego w Toruniu oraz dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji
Diecezji Toruńskiej. Kazania rekolekcyjne głoszone są dzisiaj
na wszystkich Mszach św. a w poniedziałek i wtorek podczas Mszy św. o
godz. 830 i 1800. Spowiedź rekolekcyjna – w poniedziałek i wtorek pół
godziny przed każdą Mszą św. rekolekcyjną. Zbierana w poniedziałek
i wtorek kolekta będzie przeznaczona dla rekolekcjonisty, jako wyraz
naszej wdzięczności za wygłoszone Słowo Boże.
2. Dzisiaj po Mszy św. – zbiórka do puszek na wsparcie działalności
Grudziądzkiego Centrum Caritas.
3. Również dzisiaj ma miejsce liczenie wiernych uczęszczających
na Mszę św. oraz przystępujących do Komunii św.
4. Zachęcamy wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych
do licznego udziału w nabożeństwie różańcowym, które w naszym
kościele odprawiamy: dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 1630,
dla młodzieży i dorosłych każdego dnia o godz. 1730.
5. We wtorek po wieczornej Mszy św. spotkanie Kręgu Biblijnego.
6. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
połączona z nabożeństwem różańcowym i poprzedzona śpiewem
Godzinek.
7. W czwartek po Mszy św. wieczornej – spotkanie Klubu Seniora.
8. W przyszłą niedzielę rozpocznie się Tydzień Misyjny. Kolekta z tej
niedzieli przeznaczona jest na Misje.
9. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 1500 – spotkanie z rodzicami
kandydatów do bierzmowania.
10. W minionym tygodniu zmarli:
+ Renata Góralska z ul. Konopnickiej 27, lat 63
+ Henryk Brzeski z ul. Śniadeckich 1, lat 67
+ Łucja Jankowska z ul. Korczaka 29, lat 84. Pani Jankowska była
pierwszym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 7 na Strzemięcinie.
Pogrzeb odbędzie się w najbliższy wtorek o godz. 1300 w naszym kościele.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
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Odpust ku czci św. Jana Pawła II i poświęcenie Witraża Chrztu
W najbliższą niedzielę podczas Sumy Odpustowej o godz. 1230 poświęcony
zostanie Witraż Chrztu ufundowany przez mieszkańców naszej Parafii
z okazji 35 lecia Parafii oraz 25 lecia Diecezji Toruńskiej. Poświęcenia
dokona Ksiądz Biskup Andrzej Suski w dniu, w którym drugi patron naszej
Parafii, czyli św. Jan Paweł II czczony jest w naszym województwie kujawsko
– pomorskim jako patron tego regionu. Okno witrażowe wykonał Zakład
Produkcyjny Bona z Grudziądza natomiast sam witraż Pracownia Witraży
Intek-Art Sławomir Intek z Torunia.
Już dzisiaj pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się
do wykonania witraża poprzez złożenie ofiary na ten cel. Dziękujemy
Dzieciom I Komunijnym za ofiarę w wysokości 3.640 zł, Apostolatowi
Margaretka za ofiarę w wysokości 400 zł, Grupie modlitewnej Ojca Pio za
ofiarę w wysokości 200 zł, Akcji Katolickiej za ofiarę w wysokości 500 zł,
Różom Żywego Różańca za ofiarę w wysokości 2.590 zł, osobom
indywidualnym za ofiary w wysokości 5.400 zł wreszcie osobom składającym
ofiary na kolekty gospodarcze. Z kolekt tych w miesiącach
od lipca do października przeznaczyliśmy na ten cel 10.770 zł. Koszt
całkowity wykonania okna i witraża wyniósł 23.500 zł. Za wszystkie ofiary
składamy serdeczne Bóg zapłać.

Inicjatywa obywatelska Zatrzymaj aborcję
W dniu dzisiejszym można złożyć swój podpis popierający ustawodawczą
inicjatywę obywatelską Zatrzymaj aborcję, której celem jest
wyeliminowanie z polskiego prawa możliwości zabijania dzieci w fazie
prenatalnej z podejrzeniem choroby. Inicjatywę tę popiera Episkopat Polski.
Karty do zbierania podpisów są wyłożone w salce parafialnej. Do ważności
podpisu wymagane jest podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania
i numeru PESEL.

Spotkanie Pokolenia JP II.
Pokolenie Jana Pawła II – nazwa mająca określać fenomen pokolenia
katolików (zwłaszcza młodzieży) z całego świata, skupionych wokół nauk
papieża Jana Pawła II. O pokoleniu JP2 zaczęto mówić w mediach w kwietniu
2005 r., aby opisać żywą reakcję młodych ludzi na śmierć papieża. Jednak
zwrot JP2 po raz pierwszy pojawił się dużo wcześniej, podczas Światowych
Dni Młodzieży w Paryżu w 1997 roku.
W najbliższy piątek 20 października o godz. 1930 odbędzie się w naszej parafii
spotkanie młodzieży „Pokolenia Jana Pawła II”. Serdecznie zapraszamy.

INTENCJE 16.10.2017 r. – 22.10.2017 r.
Poniedziałek – 16.10.2017 r. – św. Jadwigi Śląskiej
700
830
1800
+ Mama Klara (w 14 r. śm.) i ojciec Jan (z okazji urodzin)
1800
+ Fryderyk Gaj – popogrzebowa
18oo
+ Estera Kłobukowska–Rodziewicz – gregorianka
Wtorek – 17.10.2017 r. – św. Ignacego Antiocheńskiego
700
830
1800
+ Jadwiga Sołtek – popogrzebowa
18oo
+ Kornel Nawrocki (w dniu urodzin) i zmarli z rodziny z obojga stron
18oo
+ Estera Kłobukowska–Rodziewicz – gregorianka
Środa – 18.10.2017 – św. Łukasza Ewangelisty
7oo
+ Leokadia Dudzik (z okazji 94 urodzin), tata Józef (56 r. śm.), Czesław
Gross (12 r. śm.) oraz zmarli z rodziny
830
+ Żona i matka Barbara Pater oraz rodzice z obojga stron i zmarli
z rodziny

1800
18oo
1800

+ Paweł Czapowski i zmarli mieszkańcy z ul. Śniadeckich 21
+ Estera Kłobukowska–Rodziewicz – gregorianka
+ Rodzice: Helena i Aleksander Czachorowscy, brat Antoni i Bronisława
Czachorowscy oraz siostra Jadwiga Czachowska

Czwartek – 19 1082017 r.
700
83o
+ Helena Demby (w r. śm.)
oo
18
+ Estera Kłobukowska–Rodziewicz – gregorianka
1800
+ Ryszard Kamiński – popogrzebowa
1800
W intencji Panu Bogu wiadomej
Piątek – 20.10.2017 r. św. Jana Kantego
700
830
+ Mama Helena (15 r. śm.), ojciec Bernard Lotkowski, mąż Jan Gawroński i
zmarli z rodziny
1800
+ Irena Spychalska (w dniu imienin) oraz Helena Arend i Henryk Spychalski
18oo
+ Estera Kłobukowska–Rodziewicz – gregorianka
00
18
W intencji Grupy Modlitewnej Ojca Pio oraz opiekuna – ks. Bartka
Sobota – 21.10.2017 r. – bł. Jakuba Strzemię
700
830
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Ewy z
okazji urodzin
1800
+ Mąż Marek Staniec i zmarli z rodziny z obojga stron
1800
+ Ireneusz Gólski (w 3 r. śm.); rodzice i rodzeństwo z obojga stron
18oo
+ Estera Kłobukowska–Rodziewicz – gregorianka

Niedziela - 22.10.2017 r. – Uroczystość św. Jana Pawła II
700
930
930
1100góra
1100dół
1230
1230
1230
1500
1500
1800

W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
Władysława w dniu 80 urodzin oraz opiekę Matki Bożej dla całej rodziny –
int. od żony i wnucząt
Żywy Różaniec
+ Regina Wiatrowska (z okazji urodzin)
+ Syn Marian Zieliński, mąż Józef, rodzice: Helena i Władysław Nowaczek
oraz dziadkowie: Franciszka i Michał Piłat
Suma Odpustowa – Za Parafian
+ Estera Kłobukowska–Rodziewicz – gregorianka
+ Konrad (w r. urodzin), mama Melania, teściowie: Antonina i Bolesław
+ Władysława i Czesław Kimek i zmarli z rodziny
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, zdrowie duszy i ciała oraz o łaskę dźwigania krzyża dla
Joanny i całej rodziny
+ Danuta Jarzynka – popogrzebowa

