
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XXIX Niedzielę Zwykłą 

1. Rozpoczynamy dzisiaj Tydzień Misyjny. Kolekta z dzisiejszej niedzieli 

przeznaczona jest na Misje, natomiast zbiórka do puszek  

na wsparcie działalności Grudziądzkiego Centrum Caritas. 

2. Również dzisiaj ma miejsce liczenie wiernych uczęszczających  

na Mszę św. oraz przystępujących do Komunii św. 

3. W dniu jutrzejszym obchodzić będziemy nasz odpust parafialny  

ku czci św. Jana Pawła II. Sumie odpustowej o godz. 1800 

przewodniczyć będzie o. Wojciech Pawlicki, który głosił Słowo Boże 

podczas ostatnich rekolekcji parafialnych. 

4. Zachęcamy wszystkich parafian do licznego udziału w nabożeństwie 

różańcowym, które w naszym kościele odprawiamy: dla dzieci:  

w poniedziałek, środę i piątek o godz. 1630, natomiast dla młodzieży 

i dorosłych każdego dnia o godz. 1730. 

5. We wtorek po wieczornej Mszy św. – spotkanie Kręgu Biblijnego, 

natomiast o godz. 1900 – spotkanie uczestników samolotowej 

pielgrzymki do Rzymu. 

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

połączona z nabożeństwem różańcowym i poprzedzona śpiewem 

Godzinek. 

7. W czwartek o godz. 1630 – katecheza sakramentalna dla dzieci 

pierwszokomunijnych. 

8. W najbliższą sobotę tj. 27 października organizujemy parafialną 

pielgrzymkę do Warszawy. Tam odwiedzimy: Muzeum Powstania 

Warszawskiego, Archikatedrę św. Jana Chrzciciela i grób Prymasa 

Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sanktuarium i Muzeum 

bł. ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu. Zbiórka o godz. 645. Wyjazd o 

godz. 700 z parkingu przed kościołem od strony ul. Wyspiańskiego. 

Powrót w godzinach wieczornych. 

9. Obok Biuletynu wyłożone są kartki na wypominki. Można je składać  

w Biurze Parafialnym. Wypominki roczne odczytywane będą w drugi 

piątek miesiąca podczas Mszy św. o godz. 1700, wypominki 

jednorazowe – od 2 do 8 listopada po Mszach św. o godz. 830 i 1800. 

10. W minionym tygodniu odeszła do wieczności: 

+ Jadwiga Zamkowska z ul. Śniadeckich 15, lat 80 

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie… 
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Biuro parafialne czynne: 

od poniedziałku do piątku 

od 1600 do 1800  

oraz w środę i piątek od 1000 do 1200  

  
 

 

Jan Paweł II – patron naszej parafii 

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 

roku w Wadowicach, w dzieciństwie 

chętnie uprawiał sport, często grał w piłkę 

nożną, jeździł na nartach, lubił wycieczki 

krajoznawcze. Już w tamtym okresie 

przyszłego papieża cechowała silna wiara, 

w kościele parafialnym z oddaniem pełnił 

obowiązki ministranta. Karol naukę 

rozpoczął w gimnazjum w Wadowicach,  

w 1938 roku podjął studia polonistyczne na 

Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, gdzie wykazywał się dużą 

aktywnością – brał udział w spotkaniach 

literackich, uczestniczył w 

przygotowaniach spektakli, pisał pierwsze 

utwory poetyckie. W 1942 roku Karol 

Wojtyła postanowił studiować teologię w 

tajnym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie. W 1946 

roku otrzymał święcenia kapłańskie. Kolejne lata  życiorysie Karola 

Wojtyły to już okres intensywnej pracy teologicznej, współpracy  

z katolickimi czasopismami oraz wchodzenia na kolejne szczeble  

w kościelnej hierarchii. 
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W 1958 został mianowany biskupem, w 1963 arcybiskupem, a w 1967 

otrzymał nominację kardynalską. Po śmierci Jana Pawła I w 1978 roku 

drugie konklawe wybrało Karola Wojtyłę na nowego papieża. Polak przyjął 

imię Jana Pawła II, a jego pontyfikat trwał ponad 26 lat i był jednym  

z najdłuższych w historii. Polski papież miał również duży wpływ  

na zmiany, które zaszły w tym czasie w Europie, m.in. upadek komunizmu.  

W 1981 roku doszło do zamachu na Jana Pawła II, papież cudem uniknął 

śmierci od kuli zawodowego zabójcy, Ali Agcy. Polski papież znany był 

jako wielki zwolennik ekumenizmu i pielgrzym – odbył 104 pielgrzymki 

(odwiedzając 134 kraje na całym świecie), w tym aż 8 do Polski. Jego 

biografia często stawiana jest za wzór chrześcijańskiej postawy wobec 

świata i drugiego człowieka. Jan Paweł II był niezwykle wysoko cenionym 

autorytetem moralnym. Odszedł do Domu Ojca 2 kwietnia 2005 r.  

1 maja 2011 papież Benedykt XVI dokonał beatyfikacji polskiego papieża. 

27 kwietnia 2014, podczas uroczystej mszy św. na placu świętego Piotra, 

pod przewodnictwem papieża Franciszka, bł. Jan Paweł II i bł. Jan XXIII 

zostali ogłoszeni świętymi. Podczas tej uroczystości papież Franciszek 

ogłosił św. Jana Pawła II patronem rodzin. 

INTENCJE  22.10.2018 r.  –  28.10.2018 r. 

Poniedziałek – 22.10.2018 r. – Uroczystość św. Jana Pawła II 
  700 + Felicja Wesołowska – intencja od chrześniaczki Grażyny Torba 

z rodziną 

  830 + Ewa Frost – gregorianka 

1800 Odpust Parafialny – Msza św. za Parafian  

1800 + Teresa Saczko – intencja od sąsiadów z ul. Śniadeckich 84 

1800 Msza św. dziękczynna za pielgrzymkę do Kalisza 

Wtorek – 23.10.2018 r.  

  700 + Felicja Wesołowska – intencja od rodziny Wielogórskich ze Słońska 

  830 + Mama Helena (w 16 r. śm.), ojciec Bernard Lotkowscy, mąż Jan 

Gawroński i zmarli z rodziny  

  830 W intencji Panu Bogu wiadomej 

1800 + Ewa Frost – gregorianka 

1800 + rodzice: Regina i Władysław i zmarli z obojga stron 

1800 + Jarosław Suchorzewski – popogrzebowa 

1800 Msza św. dziękczynna za Pielgrzymkę do Rzymu 

Środa – 24.10.2018 r. 

  700 W pewnej intencji za pośrednictwem św. Jana Pawła II 

  830 + Ewa Frost – gregorianka 

1800 + Anna Flaczyńska-Grzybowska – intencja od syna z żoną 

1800 + Antoni Przerwa – intencja od Rodziny  Radia Maryja 

1800 W podziękowaniu Panu Bogu za szczęśliwy powrót synów z rejsu 

Czwartek – 25.10.2018 r. 
  700 + Ewa Frost – gregorianka 

  830 + Marian Szeligowski (w dniu urodzin) 

1800 + Stefania Dziedziak – intencja od sąsiadów z ul. Śniadeckich 62 G 

1800 + Jan Skowron – popogrzebowa 

1800 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i opiekę Matki 

Bożej dla Romualdy 

Piątek – 26.10.2018 r 

  700 + Albin Jutrzenka – popogrzebowa 

  830 + Ryszard Kałuziński (w 24 r. śm.) rodzice z obojga stron i dusze  

w czyśćcu cierpiące  

1800 + Ewa Frost – gregorianka 

1800 + Irena Suchojad – popogrzebowa 

1800 + Edmund Wiśniewski – popogrzebowa 

Sobota –  27.10.2018 r. 

  700 + Maria Sarnowska – popogrzebowa 

  830 + Ewa Frost – gregorianka 

  830 W podziękowaniu za Dary Ducha Świętego dla Marcina 

1800 + Mąż Ireneusz Gulski (w 4 r. śm.), rodzice z obojga stron i rodzeństwo  

z obojga stron 

1800 + Mąż Zbigniew (w 3 r. śm.), rodzice: Genowefa i Franciszek i teść Jan 

1800 + Andrzej Świtalski (w 3 r. śm.) 

Niedziela - 28.10.2018 r. 

  700 + Rodzice: Jan i Małgorzata, Stefan i Jadwiga, rodzeństwo i zmarli  

z obojga stron 

  930 W intencji Ojczyzny 

  930 + Aleksandra (w 6 r. śm.) i Jerzy Walter (w 5 r. śm.) 

1100góra + Helena, Klara, Edmund i ks. Jan Minett 

1100dół + Andrzej Bartoszyński (w 70 r. ur.) oraz Felicja Bartoszyńska  

(w 2 r. śm.)  

1230 + Ewa Frost – gregorianka  

1230 + Lidia Tyburska 

1230 W podziękowaniu za zdrowie i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę  

Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla męża Mariana w dniu urodzin – 

intencja od żony, dzieci z rodzinami 

1500 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

1500 + Franciszek Sobótka (w 30 r. śm.), rodzice z obojga stron i zmarli  

z rodziny 

1600 Msza św. w Klasycznym Rycie Rzymskim 

1800 W podziękowaniu za życie i pracę Sługi Bożego ks. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego dla dobra Kościoła, Ojczyzny i Świata z prośbą o rychłą 

beatyfikację 


