Ogłoszenia Duszpasterskie

na XXXII Niedzielę Zwykłą
1. Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację księdza biskupa Andrzeja
Suskiego z posługi biskupa toruńskiego oraz mianował biskupem
toruńskim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji
pelplińskiej Wiesława Śmigla.
2. W dniu dzisiejszym – kolekta gospodarcza, przeznaczona na potrzeby
naszej parafii. Również dzisiaj przeżywamy Dzień Solidarności
z Kościołem Prześladowanym. Po Mszy św. zbiórka do puszek –
przeznaczona na wsparcie kościoła na Bliskim Wschodzie. Za wszelkie
złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
3. W poniedziałek o godz. 1700 – spotkanie Wspólnoty Miłosierdzie
Boże.
4. We wtorek po wieczornej Mszy św. spotkanie Kręgu Biblijnego.
Również we wtorek o godz. 1900 – spotkanie Akcji Katolickiej.
5. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
6. W piątek o godz. 1600 – spotkanie Klubu Seniora, natomiast
o godz. 1630 – spotkanie Grupy Modlitewnej Ojca Pio.
7. Parafia Podwyższenie Krzyża Świętego zaprasza na kolejne spotkanie
modlitewne w ramach cyklu Pokolenie JP II. Spotkanie odbędzie się
w najbliższy piątek o godz. 1930.
8. Kolekta z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Wyższe
Seminarium Duchowne w Toruniu
9. Biuro Radia Maryja zaprasza w sobotę 2 grudnia 2017 r. na wyjazd
autokarem do Torunia z okazji 26 rocznicy istnienia Radia Maryja.
Zapisy w Biurze Parafialnym oraz w Biurach Radia Maryja we Farze
i na Strzemięcinie lub telefonicznie: Ludwika – 720 159 496; Halina –
502 002 176.
10. W minionym tygodniu zmarli:
+ Teresa Zdziebłowska z ul. Śniadeckich 36, lat 71
+ Agnieszka Cyzman z ul. Śniadeckich 84, lat 66
+ Longina Opalewska z ul. Śniadeckich 2, lat 77
+ Janina Szymańska z ul. Śniadeckich 56, lat 98
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
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Biuro parafialne czynne:
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Biskup Wiesław Śmigiel – nowym biskupem toruńskim
Ojciec Święty Franciszek mianował
biskupem toruńskim dotychczasowego
biskupa
pomocniczego
diecezji
pelplińskiej
Wiesława
Śmigla.
Bp
Śmigiel
jest
specjalistą
i profesorem teologii pastoralnej,
doskonałym duszpasterzem, ma też
duże doświadczenie w dialogu
z niewierzącymi. Jest człowiekiem
bezpośrednim i otwartym, zawsze
chętnym do dialogu - a jego pasją jest
nowa ewangelizacja w duchu papieża
Franciszka.
Bp Śmigiel wyjaśnia, że kluczem,
który łączy duszpasterstwo i nową ewangelizację jest osobista relacja
do Jezusa Chrystusa i to właśnie powinno być istotą pracy
duszpasterskiej Kościoła dziś. Na pierwszym miejscu - wskazuje "Kościół powinien postawić duszpasterstwo rodzin. Ono jest
najważniejsze, ponieważ rodzina jest głównym środowiskiem,
miejscem ewangelizacji”.

Gość z Kazachstanu
W najbliższą niedzielę gościć
będziemy w naszej parafii
Ks.
Grzegorza
Burdyńskiego, z zakonu
Księży Marianów, który
podczas wszystkich Mszy św.
głosić będzie kazania. Ksiądz
Grzegorz od 7 lat pracuje
w parafii w Karagandzie na
terenie Kazachstanu. Do dzisiaj mieszka tam duża liczba polskich
zesłańców i ich potomków. Parafia prowadzi świetlicę – Oratorium
„Dobrego Pasterza”, która gromadzi biedne dzieci katolickie, prawosławne
i muzułmańskie. Dlatego też w najbliższą niedzielę będzie można wesprzeć
to dzieło. Po Mszach św. przeprowadzona będzie zbiorka do puszek na ten
cel. Ksiądz Grzegorz pragnie przeznaczyć zebrane środki finansowe
na dożywianie dzieci i zorganizowanie dla nich ferii zimowych. Dodać
należy, że przed wyjazdem do Kazachstanu Ksiądz Grzegorz pracował
3 lata w kościele Księży Marianów w Grudziądzu.
INTENCJE 13.11.2017 r. – 19.11.2017 r.
Poniedziałek – 13.11.2017 r. – Świętych: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka
i Krystyna – Pierwszych Męczenników Polski
700
+ Siostra Zenona
30
8
+ Tadeusz (w 8 r. śm.), Janina, Weronika, Franciszek oraz dziadkowie
830
+ Stanisława Winiarska i zmarli z rodziny Winiarskich i Woźniak
1800
+ Lech Kopaczewski (w 19 r. śm.) i rodzice z obojga stron
1800
+ Stanisława Ryśnik (w 22 r. śm.) i zmarli z rodziny Rysik i Hajdukiewicz
Wtorek – 14.11.2017 r.
700
830
O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Krystyny Bienias
- int. od dzieci
1800
+ Stanisława, Janina, Zygmunt, Bronisław i Jan
00
18
+ Bolesław Siek (w 12 r. śm.) oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron
1800
+ Aleksandra, Stanisław, Mieczysław, Stanisław i Jan Woźniak
Środa – 15.11.2017 r.
700
830
+ Siostra Aniela i brat Tadeusz oraz Jan
830
+ Edward Kleina (w 2 r. śm.), Marta i Michał Kleina

1800
1800

+ Adam Kobylacki – popogrzebowa
+ Rodzice z obojga stron: Władysława i Czesław, Helena i Bronisław oraz
zmarli z rodziny

Czwartek – 16.11.2017 r.
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i pomoc
Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin
83o
+ Michał Kujaczyński (w 25 r. śm.) i rodzice z obojga stron
30
8
+ Mąż Ryszard Granica (w 2 r. śm.) – int. od żony i córki
1800
+ Mirosław Białkowski (w 11 r. śm.)
1800
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla dyrekcji
i pracowników firmy Müller
Piątek – 17.11.2017 r. – św. Elżbiety Węgierskiej
700
830
+ Mama Anna (w 9 r. śm.), tata Franciszek (w 34 r. śm.) oraz bracia
830
+ Zygmunt Piekutowski, Helena i Maksymilian Zibert, siostra Helena
i brat Roman oraz teściowie
00
18
W intencji Grupy Modlitewnej Ojca i Opiekuna – ks. Bartosza
1800
O błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego dla syna Damiana
– z okazji 18 urodzin
Sobota – 18.11.2017 r. – bł. Karoliny Kózkówny
700
830
+ Łucja Jankowska – popogrzebowa
1800
+ Rodzice: Halina i Stefan Perlik oraz rodzice z obojga stron i zmarli
z rodziny
1800
+ Janina Kin (w 1 r. śm.)
00
18
+ Zygfryd Balicki, zmarli z rodziny: Sardackich, Balickich i
Szydłowskich oraz dusze w czyśćcu cierpiące – intencja od żony i dzieci
Niedziela - 19.11.2017 r.
700
+ Joanna Drzymalska (w 19 r. śm.)
930
+ Rodzice: mama Elżbieta (w 5 r. śm.) i tata Edward Rusoń
930
Za zmarłych parafian, kapłanów i członków Wspólnoty Miłosierdzia
Bożego – int. od Wspólnoty Miłosierdzia Bożego
1100góra + Edmund Ormiński (w 8 r. śm.) – int. od żony, dzieci i wnucząt
1100dół + Janusz Miecznikowski (w dniu imienin)
1230
+ Kazimiera i Zygmunt Burchardt (w r. śm.)
30
12
+ Grażyna Borowska (w dniu urodzin) – int. od męża, dzieci i wnucząt
1500
+ Bartosz Szydłowski (w 2 r. śm.)
1500
W 50 rocznicę ślubu w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Danuty i Zygfryda
Urbańskich oraz ich dzieci
1800
W intencji Panu Bogu wiadomej

