
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na VIII Niedzielę Zwykłą 

1. W dniu dzisiejszym w naszej parafii będzie miała miejsce zbiórka  

do puszek na rzecz Projektu Zambia 2019. Kazania na wszystkich 

Mszach św. głosi o. Grzegorz Dobroczyński – jezuita z Torunia. 

2. Dzisiaj, jutro i we wtorek od godz. 1730 adoracja Najświętszego 

Sakramentu. 

3. O dzisiaj Msze św. i wszelkie nabożeństwa odprawiane będą już tylko 

w górnym kościele.  

4. W poniedziałek o godz. 1900 – spotkanie Akcji Katolickiej. 

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

6. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Spotkanie Apostolatu 

Margaretka o godz. 1630; nabożeństwo o dar nowych powołań 

kapłańskich i zakonnych o godz. 1730. 

7. W piątek od godz. 1500 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i Adoracja 

Najświętszego Sakramentu. W czasie Wielkiego Postu adoracja trwać 

będzie do godz. 1630.  

Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 1630, a dla dorosłych i młodzieży 

po Mszy św. o godz. 1800.  

Msza św. zbiorowa za zmarłych o godz. 1700. 

8. W najbliższą niedzielę rozpoczynamy w naszej parafii Rekolekcje 

Wielkopostne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które poprowadzi  

o. Wojciech Bieszke – redemptorysta z Torunia. Już dzisiaj zachęcamy 

do licznego udziału, abyśmy z jak największą gorliwością weszli  

w doświadczenie Wielkiego Postu. 

9. W najbliższą niedzielę na godz. 1730 zapraszamy na Gorzkie Żale, które 

ze względu na rekolekcje odprawimy bez kazania pasyjnego.  

10. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza – przeznaczona na opłacenie 

kosztów ogrzewania oraz na cele gospodarcze naszej parafii. Polecamy 

ją ofiarności wiernych. 

11. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Czesław Pyżewski z ul. Śniadeckich 80, lat 70 

+ Marian Osiński z ul. Śniadeckich 29, lat 74 

+ Joanna Lewandowska z ul. Śniadeckich 84, lat 67 

+ Szczepan Bonikowski z ul. Śniadeckich 27, lat 77 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…  
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Biuro parafialne czynne: 
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od 1600 do 1800  
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Środa Popielcowa i post ścisły 

W tym tygodniu przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty czas 

Wielkiego Postu. Msze Święte z posypaniem naszych głów popiołem  

o godz. 700, 930, 1630 i 1800. W tym dniu obowiązuje post ścisły. W Środę 

Popielcową Biuro Parafialne będzie nieczynne. 

Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest 

posypanie głowy popiołem, który przypomina, że wszystko, co ziemskie, 

powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest 

skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, 

czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie  

i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń  

i modlitwy –  ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca 

na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 

Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający  

na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego 

posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone 

co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18 a 60 rokiem 

życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się  

w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Natomiast wszystkich 

od 14 roku życia obowiązuje w tym dniu wstrzemięźliwość od pokarmów 

mięsnych.  
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Trwa nabór do Domu Dziennego Pobytu 

Trwa jeszcze III nabór do Domu Dziennego Pobytu w Grudziądzu, 

funkcjonującego przy naszej parafii. Dom ten przeznaczony jest dla osób, 

które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają 

częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb 

życiowych. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane  

do złożenia i wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych w biurze Domu 

Dziennego Pobytu. 

Ruch Rodzin Szensztackich zaprasza na nocne czuwanie 

Ruch Rodzin Szensztackich działający przy naszej parafii, zaprasza 

wszystkich chętnych na nocne czuwanie przed Obrazem Matki Bożej 

Częstochowskiej na Jasnej Górze. Wyjazd spod Ośrodka Zdrowia na 

Strzemięcinie w dniu 30 marca (sobota) o godz. 900. Powrót 31 marca 

(niedziela) ok. godz. 1200. Koszt przejazdu 70 zł, zapisy w Biurze 

Parafialnym. 

INTENCJE 04.03.2019 r.  –  10.03.2019 r. 

Poniedziałek – 04.03.2019 r. – św. Kazimierza 
  700 + Tata Kazimierz Gackowski (w dniu imienin) i Mama Helena  

(w dniu imienin) 

  830 + Kazimierz Frost (w dniu imienin), rodzice Frost i Szczepańscy, zmarli  

z obojga stron oraz Konstancja Pruchniewska 

  830 + Edward, Kazimierz, Aleksander i zmarli z rodziny 

1800 + Kazimierz Czaplicki – gregorianka 

1800 + Mąż Julian (z okazji imienin), rodzice Smulczyńscy, Kalita, siostra 

Krystyna i Wojciech 

1800 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo  

i opiekę Matki Bożej na dalsze lata dla Emilii i Dariusza z okazji  

19 rocznicy ślubu 

Wtorek – 05.03.2019 r.  
  700 + Irena Klingenberg – popogrzebowa 

  830 + Jadwiga Lewandowska – intencja od sąsiadów 

  830 + Kazimierz Wańkowski – intencja od żony 

1800 + Kazimierz Czaplicki – gregorianka 

1800 + Kazimierz Wycinek (z okazji imienin) 

1800 + Barbara Pijewska i Mieczysław Tęsiorowski 

Środa Popielcowa – 06.03.2019 r. 

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

Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin 

  930 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

1630 + Mąż Tadeusz Szraga (w dniu urodzin) i rodzice: Henryka i Aleksander 

1800 + Kazimierz Czaplicki – gregorianka 

1800 + Rodzice: Maria i Zbigniew Czechowscy 

Czwartek – 07.03.2019 r. 

  700 + Kazimierz Czaplicki – gregorianka 

  830 + ks. Alfons Strala 

1800 + Lucyna Mierzejewska (w 13 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1800 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla ks. Bartka, opiekuna Apostolatu 

Margaretka oraz dla kapłanów pracujących w naszej Parafii  

– intencja od Apostolatu Margaretka 

1800 + Kazimierz Szczepański – popogrzebowa 

Piątek – 08.03.2019 r. 

  700 + Kazimierz Czaplicki – gregorianka 

  830 + Anna i Stanisław Kot oraz zmarli z rodziny z obojga stron, Natalia 

Sztandarska, Stefania Piechocka i Krystyna Żukiewicz 

1700 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

1800 + Zenon Ankiewicz – popogrzebowa 

1800 + Rodzice: Janina i Józef Tadrowscy oraz Anna i Józef Wyszomierscy 

Sobota –  09.03.2019 r. 

  700 + Kazimierz Czaplicki – gregorianka 

  830 + Rodzice Zofia i Jan Gierasińscy, rodzice z obojga stron i zmarli z rodziny 

  830 + Irena i Edward Pryłowscy, Krystyna i Henryk Rakowscy 

1800 + Jadwiga Lewandowska – intencja od sąsiadów 

1800 + Tata Dionizy (w 95 r. ur.), mama Wanda Łukasik zmarli z rodziny 

1800 + Ciocia Helena (w r. śm.) i zmarli z rodziny 

Niedziela - 10.03.2019 r. 

  700 + Jadwiga Czajkowska – popogrzebowa 

  930 Rodziny Szensztackie 

  930 + Kazimierz Czaplicki – gregorianka 

1100góra + Mąż Jerzy Wojnowski (w 19 r. śm.), Jadwiga Wojnowska, Kazimiera  

i Wiktor Wilamowscy oraz dziadkowie i dusze w czyśćcu cierpiące 

1100góra + Andrzej Grzegorek 

1100dół O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Agaty, Wiktorii i Bruna z okazji 

urodzin 

1230 + Adam (w r. śm.) i zmarli z rodziny 

1230 + Mama Urszula Jurkowska (w 1 r. śm.) 

1230 + Rodzice: Franciszka (w 20 r. śm.) i Konstanty Waśkrewicz, rodzeństwo, 

dziadkowie z obojga stron, chrzestni i szwagrowie: Kazimierz i Bronisław 

1500 + Mąż Wiesław Tarka (w 31 r. śm.), ojciec Stefan i brat Józef 

Gruszczyńscy oraz Renata i Edmund Krawczyńscy 

1500 + Mąż Józef Łukaszewski (w 5 r. śm.) i zmarli rodzice z obojga stron 

1600 Msza św.  w NFRR 

1800 + Stefania i Bolesław Wołowscy, Renata Walisiak, Teresa Wołowska  

i Jerzy Drzewiecki 


