
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na I Niedzielę Adwentu 

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy okres Adwentu, czyli czas 

oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Podczas wszystkich Mszy św.  

w dniu dzisiejszym muzyką i śpiewem towarzyszyć nam będzie zespół 

Sanctus pochodzący z Gdańska z parafii Niepokalanego Poczęcia 

NMP. Po Mszach św. będzie można nabyć ich płyty. 

2. Nasze adwentowe oczekiwanie na przyjście Pana postarajmy się 

wyrazić również poprzez udział w roratach, które w naszym kościele 

odprawiać będziemy o godz. 630 od poniedziałku do soboty. Dzieci  

i młodzież zapraszamy na roraty we wtorki i czwartki na godz. 1630. 

Dzieci zachęcamy do przyniesienia ze sobą lampionów, z którymi 

gromadzimy się pod chórem, aby w procesji przybyć do ołtarza. 

3. Już po raz 25 w okresie Adwentu Caritas w Polsce organizuje Wigilijne 

Dzieło Pomocy Dzieciom. Zachęcamy wszystkich wiernych do nabycia 

tych świec. Przekazując na ten cel 6 zł otrzymamy świecę małą, za 12 zł 

można otrzymać świecę dużą, natomiast za 15 zł – świecę ozdobną. 

4. Jutro o godz. 1900 – spotkanie Akcji Katolickiej. 

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

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

7. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: 

 I czwartek – spotkanie Apostolatu Margaretka o godz. 1630; 

nabożeństwo o dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych 

o godz. 1730. 

 I piątek – Msza św. wotywna do NSPJ o godz. 1800.  Od godz. 1500 

Koronka i Adoracja Najświętszego Sakramentu.  

Spowiedź od godz. 1600. Msza św. w intencji Misji o godz. 1630. 

8. W sobotę czcimy Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. 

Msze św. o godz. 630, 930, 1630 i 1800. Zachęcamy do licznego udziału, 

aby uczcić Niepokalaną, którą tak bardzo kochał św. Maksymilian. 

9. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej 

parafii, natomiast zbiórka do puszek będzie wyrazem naszej troski  

o Kościół na Wschodzie. 

10. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Wiesław Dąbrowski z ul. Śniadeckich 15, lat 66 

+ Genowefa Marchlewska z ul. Korczaka 17, lat 87 

Wieczny odpoczynek racz im 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  

  
 

 

Zapraszamy na Adwentowe Dnia Skupienia dla Mężczyzn 

15 września udaliśmy się do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. 

Zawierzyliśmy tam całą diecezję, a w sposób szczególny wszystkie rodziny 

naszej diecezji. Kontynuując nasze zwierzenie św. Józefowi zapraszamy  

w dniach od 3 do 5 grudnia 2018 roku na Adwentowe Dnia Skupienia  

dla Mężczyzn: „Idźcie do św. Józefa”. Odbędą się one w trzech rejonach 

duszpasterskich naszej diecezji. W Rejonie Grudziądzkim 4 grudnia 2018 

roku w parafii św. Józefa Oblubieńca w Grudziądzu – Mniszku.  

W programie: 

godz. 1700 Konferencje: 

 ks. prof. Dariusz Kotecki: „Św. Józef w Biblii” 

 diakon prof. Waldemar Rozynkowski: „Św. Józef i bł. ks. Stefan 

Frelichowski – o tożsamości mężczyzny” 

godz. 1800 Msza św.  

Przewodniczy bp Józef Szamocki 

godz. 1900 Agapa 

godz. 1930 Zawierzenie mężczyzn św. Józefowi  

Poprowadzi ks. dr Artur Szymczyk 

ks. kanonik Zdzisław Syldatk 

Moderator Diecezjalny  

Bractwa św. Józefa Diecezji Toruńskiej 
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Adwentowa wieczornica 

Oto znowu wkraczamy w nowy rok kościelny. Rozpoczynamy go okresem 

Adwentu. Do naszych kościołów powróciły bogate w religijną treść 

adwentowe pieśni. Już niedługo nadejdą radosne, kolędowe święta Bożego 

Narodzenia. Wnet ogarnie nas atmosfera przedświąteczna. Na progu tego 

czasu pytamy, jaką treścią wypełnimy w Adwencie nasze życie? Co nam 

proponuje Kościół w swojej liturgii na ten pierwszy okres roku kościelnego? 

Adwent winien być dla nas czasem zwiększonej tęsknoty za Bogiem,  

za świętością, za głębszą modlitwą, za pełniejszym doświadczaniem Boga. 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży działające przy naszej parafii 

zaprasza na „Adwentowe czuwanie”, które odbędzie się w naszym kościele 

8 grudnia w sobotę po wieczornej Mszy Świętej o godzinie 1800. 

INTENCJE  03.12.2018 r.  –  09.12.2018 r. 

Poniedziałek – 03.12.2018 r. – św. Franciszka Ksawerego 
  630 + Henryk Burkiewicz – gregorianka 

  830 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i pomoc 

Najświętszej Maryi Panny dla synów i ich rodzin  

1800 + Jadwiga Zamkowska – intencja od sąsiadów z ul. Śniadeckich 15 

1800 Msza św. dziękczynna za pielgrzymkę do Warszawy 

1800 + Genowefa (w 5 r .śm.) i zmarli z rodziny 

Wtorek – 04.12.2018r. 
  630 + Henryk Burkiewicz – gregorianka 

  830 + Stanisława Winiarska (w 9 r. śm.) 

1630 + Bożena Hapke (w 3 r. śm.) 

1800 + Rodzice: Helena i Henryk Stangel i zmarli z rodziny 

1800 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla ks. Łukasza 

w dniu urodzin – intencja od Klubu Seniora 

1800 + Czesława, Stanisław, Patryk Kucharscy 

Środa – 05.12.2018 r. 

  630 + Brunon i Alfreda Sander i dusze w czyśćcu cierpiące 

  830 + Ojciec Jan Gola (w 56 r. śm.), mama Zofia Gola (w 30 r. śm.), siostra 

Janina Wessel (w 11 r. śm.), szwagier Władysław Wessel (w 32 r. śm.)  

i mąż Jan Skrzypek 

1800 + Henryk Burkiewicz – gregorianka 

1800 + Rodzice: Gertruda i Franciszek, brat Ryszard oraz zmarli z obojga stron 

1800 + Stanisław Górczyński ( w 3 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron 

Czwartek – 06.12.2018 r. – św. Mikołaja 

  630 + Henryk Burkiewicz – gregorianka 

  830 O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej w czasie 

operacji męża Antoniego – intencja od żony i dzieci 

1630  

1800 + Klemens Szurek (w 2 r. śm.) 

1800 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ks. Bartka, opiekuna  

Apostolatu Margaretka oraz dla kapłanów pracujących w naszej Parafii – 

intencja od Apostolatu Margaretka 

1800 O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie i Dary Ducha 

Świętego dla Mikołaja – z okazji imienin 

Piątek – 07.12.2018 r. – św. Ambrożego 

  630 + Henryk Burkiewicz – gregorianka 

  630 Msza św. wynagradzająca za grzechy nasze i świata całego 

  830 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

  830 Rodzice: Barbara Kachelska (w 3 r. śm.) i Bohdan Kachelski 

1630 W intencji Panu Bogu wiadomej 

1800 + Łukasz Kruszyński – popogrzebowa 

1800 + Bronisław Sztramski (w r. śm.) 

1800 W podziękowaniu Panu Bogu za ocalone życie brata Janusza 

Drozdowskiego z prośbą o łaskę powrotu do zdrowia 

Sobota – 08.12.2018 r. – Niepokalane Poczęcie NMP 

  630 + Henryk Burkiewicz – gregorianka 

  630 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę Matki 

Bożej i dalsze Boże błogosławieństwo dla Marii – w dniu imienin 

  930 + Marian Witkowski (z okazji urodzin) 

  930 + Henryk (w 29 r. śm.) i Teresa (w 6 r. śm.) – intencja od córki 

1630 + Józef Łukasik (w 2 r. śm.), rodzice: Bronisława i Stefan Boryna 

1800 + Halina i Stefan Perlik, rodzice z obojga stron i zmarli z rodziny 

1800 + Halina Empel (w 1 r. śm.) 

1800 + Mąż Henryk Pacan (w 1 r. śm.) i rodzice: Adam i Ewa Pacan, 

Jan i Marianna Kaniowscy oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

Niedziela – 09.12.2018r. 
  700 + Henryk Burkiewicz – gregorianka 

  930 + Jan Borzyszkowski ( w r. śm.) 

  9 30 W intencji Rodzin Szensztackich 

1100góra + Regina i Edmund Górscy oraz zmarli z rodziny 

1100dół + Mieczysław Pieczka – popogrzebowa 

1230 + Jan (w 2 r. śm.) 

1230 Rodzice: Halina (w 27 r. śm.) i Alojzy (w 16 r. śm.) Bagniewscy  

oraz dziadkowie z obojga stron 

1500 + Mąż Sylwester Sikorski (w dniu urodzin) oraz rodzice z obojga stron  

i rodzeństwo 

1500 + Mąż Jerzy (w dniu urodzin), rodzice z obojga stron i zmarli z rodzin  

z obojga stron 

1600 Msza św. w NFRR 

1800 + Mąż Henryk, teściowie: Klara i Alfons Otlewscy 


