Ogłoszenia Duszpasterskie
na III Niedzielę Zwykłą
1. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek w dolnym kościele.
2. W środę o godz. 1900 w sali na dole – spotkanie uczestników majowej
pielgrzymki do Lourdes. Osoby, które jeszcze nic nie wpłaciły
prosimy, aby do środy wpłacić zaliczkę na przelot samolotem w kwocie
700 lub 800 zł w zależności od wielkości bagażu.
3. Ze względu na okres zimowy w tym tygodniu wszystkie Msze św.,
od poniedziałku do czwartku, odprawiane będą wyłącznie w dolnym
kościele. W piątek, sobotę i niedzielę Msze św. i wszelkie nabożeństwa
odprawione zostaną w górnym kościele.
4. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
 I piątek – Msza św. wotywna do NSPJ o godz. 700 i 1800.
Od godz. 1500 Koronka i Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Spowiedź od godz. 1600. Msza św. w intencji Misji o godz. 1630.
 I sobota – po Mszy św. o godz. 700 zapraszamy na modlitwy
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy całego
świata. W tym dniu kapłani odwiedzą również chorych
z posługą sakramentalną.
5. W sobotę przypada święto Ofiarowania Pańskiego. Msze św. w tym
dniu odprawimy o godz. 700, 930, 1630 i 1800. Tego dnia na liturgię
przyniesiemy
świece
zwane
gromnicami.
Zostaną
one
pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi
i cierpienia, przypominały nam o Panu Jezusie – Światłości Narodów,
który nieustannie oświeca drogi naszego życia.
6. Z inicjatywy papieża św. Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego
jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Tego dnia
podczas zbiórki do puszek będziemy mogli wesprzeć klasztor sióstr
Karmelitanek Bosych w Łasinie.
7. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Roman Plieth z ul. Śniadeckich 64, lat 69
+ Kazimierz Żyłka z ul. Jackowskiego 41, lat 63
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
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XI Koncert Kolęd i Pastorałek Chórów Grudziądzkich
27 stycznia 2019 r. – godz. 1600
W dniu dzisiejszym zapraszamy na godz. 1600 na XI Koncert Kolęd
i Pastorałek w wykonaniu grudziądzkich chórów. Na zakończenie wystąpi
Grudziądzka Orkiestra Dęta. W związku z tym Msza św. o godz. 1800
odprawiona będzie w dolnym kościele.
W programie:
Chór „Maximilianum” - działający przy Parafii Św. Maksymiliana
Schola Gregoriańska - działająca przy Parafii Św. Maksymiliana
Chór „Tibi Mariae” - działający przy Parafii Niepokalanego Poczęcia
NMP
Chór „Kolegiata” - działający przy Parafii Św. Mikołaja
Chór „Canto Fermo” - działający przy Parafii Św. Józefa
Chór „Św. Cecylii” - działający przy parafii Wniebowzięcia NMP
Chór „Sursum Carda” - działający przy Parafii NSPJ i św. Ojca Pio
Chór męski "Echo" - działający przy Spółdzielni Mieszkaniowej
Kolejność występowania chórów ustalona zostanie w wyniku losowania.
Na zakończenie Koncertu wystąpi Grudziądzka Orkiestra Dęta.

Plan kolęd na najbliższe dni:
 28 stycznia (poniedziałek), ul. Wyspiańskiego, Konopnickiej domki
oraz 25, 27 i 28 – od godz. 1600
 29 stycznia (wtorek), ul. Orkana, Zamenhoffa, Wągla, Baczyńskiego,
Asnyka, Orzeszkowej, Zapolskiej, Makuszyńskiego, Staffa,
Szachnitowskiego (Szenwalda) – od godz. 1600
 30 stycznia (środa), uzupełnienia – od godz. 1600

Msza św. dziękczynna za odzyskanie niepodległości
W związku z przypadającą w styczniu przyszłego roku 100 rocznicą
odzyskania przez Grudziądz niepodległości, odpowiadając na prośbę
parafian, w każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 930 odprawiać
będziemy Mszę św. dziękczynną za odzyskanie niepodległości przez miasto
Grudziądz i powrót do macierzy, z prośbę o błogosławieństwo Boże
na dalsze lata dla naszego miasta i naszej Ojczyzny.
INTENCJE 28.01.2019 r. – 03.02.2019 r.
Poniedziałek – 28.01.2019 r. św. Tomasza z Akwinu
700
+ Małgorzata Tobola – gregorianka
830
+ Mieczysław Panter i rodzice z obojga stron
00
18
+ Mąż Bogdan (w 5 r. śm.) oraz Wacław, szwagier Kazimierz, wnuczka
Joanna oraz zmarli z obojga stron – intencja od żony z synami
Wtorek – 29.01.2019 r.
700
+ Małgorzata Tobola – gregorianka
830
+ Leokadia Osiadacz – popogrzebowa
830
+ Brat Piotr, Jan Owczarski (w 30 r. śm.) i zmarli rodzice: Stefania
i Zygmunt
1800
W podziękowaniu za życie i pracę Sługi Bożego ks. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego dla dobra Kościoła, Ojczyzny i Świata, z prośbą o rychłą
beatyfikację
Środa – 30.01.2019 r.
700
+ Małgorzata Tobola – gregorianka
830
+ Stanisław Czapliński – popogrzebowa
830
+ Brat Tadeusz, rodzice i zmarli z rodziny
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo
i Dary Ducha Świętego na dalsze lata dla wnuków: Mirosława
(w 18 rocznicę urodzin) i Michała (w 16 rocznicę urodzin) Wierzbickich
– intencja od Babci
1800
+ Zygfryd Monkiewicz
Czwartek – 31.01.2019 r. – św. Jana Bosko
700
+ Rodzice: mama Helena i ojciec Jan, siostra Maria, Urszula, brat
Franciszek i szwagier Józef

+ Hubert Podlecki – popogrzebowa
W podziękowaniu za otrzymane łaski i opiekę Matki Bożej, z prośbą
o łaskę wiary dla: Wiktorii, Daniela i Marka
1800
+ Honorata Ciszewska (z okazji urodzin)
Piątek – 01.02.2019 r
700
+ Andrzej Grzegorek – popogrzebowa
830
+ Józefa Cieszewska – gregorianka
1630
+ Leokadia Osiadacz i Stanisław Czapliński
– intencja od sąsiadów z ul. Śniadeckich 56
1800
+ Rodzice: Łucja i Mieczysław, siostra Teresa i zmarli z obojga stron
1800
+ Wanda Zydlewska – popogrzebowa
Sobota – 02.02.2019 r. – Ofiarowanie Pańskie
700
Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko
Niepokalanemu Sercu NMP
930
+ Zdzisław Zachariasz (w 23 r. śm.) oraz zmarli z rodziny Zachariaszów,
Rodziewiczów, Winczów, Szczuków, Iwaszków
– intencja od żony z synami
930
+ Józefa Cieszewska – gregorianka
1630
+ Syn Mirosław (w 30 r. śm.), zmarli rodzice: Edmund, Marianna;
teściowie: Gertruda i Feliks i zmarli z rodziny: Zielazkiewiczów
i Gosienieckich
1800
+ Zygfryd Monkiewicz – popogrzebowa
1800
+ Jadwiga Czerwińska – popogrzebowa
1800
+ Stanisław Stachowski (w 4 r. śm.), ojciec Stanisław oraz Helena
i Waleria
Niedziela – 03.02.2019 r.
700
O łaskę zdrowia dla siostry Krystyny
30
9
Żywy Różaniec
930
+ Wiktor Baron i zmarli z rodziny
930
+ Józefa Cieszewska – gregorianka
1100góra W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie na dalsze lata w 53 rocznicę ślubu dla Anieli i Kazimierza
oraz opiekę Matki Bożej dla Jubilatów z rodziną
00dół
11
W intencji Panu Bogu wiadomej
1230
+ Stefania Tylicka – popogrzebowa
1230
+ Zofia Ciesielska (w 1 r. śm.)
1230
+ Jan Dłużyński (w 10 r. śm.) i Regina Neumann (w 51 r. śm.)
1500
+ Mąż Mieczysław Buzalski (w 12 r. śm.), rodzice Buzalscy i Zdunowscy
oraz rodzeństwo
00
16
Msza św. w NFRR
1800
+ Helena Nowak – popogrzebowa
830
1800

