Ogłoszenia Duszpasterskie
na II Niedzielę Wielkiego Postu
1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako Dzień Modlitwy, Postu
i Solidarności z Misjonarzami. Ofiary zbierane dzisiaj do puszek
są przeznaczone na pomoc polskim misjonarzom poprzez Dzieło
Pomocy „Ad Gentes” przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.
2. W każdą niedzielę Wielkiego Postu na godz. 1715 zapraszamy
na Gorzkie Żale połączone z kazaniem pasyjnym. Msza św.
po Gorzkich Żalach o godz. 1800 – bez kazania.
3. Można nabywać świece Caritas na stół świąteczny. Świeca „paschalik”
w cenie 10 zł, świeca ozdobna w cenie 15 zł. Pozyskane środki
przekazane zostaną na działalność Grudziądzkiego Centrum Caritas.
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4. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
5. W najbliższą środę po Mszy św. wieczornej – spotkanie Kręgu
Biblijnego. W czasie Wielkiego Postu spotkania Kręgu odbywać się
będą zawsze w środy.
6. W czwartek po wieczornej Mszy św. – spotkanie Bractwa św. Józefa.
7. W piątek o godz. 1500 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i Adoracja
Najświętszego Sakramentu, która potrwa do godz. 1620.
Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 1630, a dla dorosłych i młodzieży
po Mszy św. o godz. 1800.
8. W Biurze Parafialnym w godzinach urzędowania można pobierać
kartki od spowiedzi wielkanocnej.
9. Zapraszamy mieszkańców naszej parafii do udziału w zbiórce zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt RTV i AGD np. pralki,
telewizory, komputery). Zbiórka będzie miała miejsce w jednym
z garaży pod plebanią od 18 do 22 marca w godzinach od 900 do 1300.
Przychody z akcji wspomogą min. zakup Inkubatorów do Szpitala
na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce.
10. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Dorota Lasecka z ul. Śniadeckich 33, lat 81
+ Krystyna Pleskot – Makulska z ul. Orkana 8, lat 64
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Wyjazdy i pielgrzymki parafialne
 Wyjazd na Misterium Męki Pańskiej w Dolinie Śmierci
w Bydgoszczy – Fordonie (14 kwietnia w niedzielę o godz. 1800).
Koszt wyjazdu – 20 zł
 Lotniczo – autokarowa Pielgrzymka do Lourdes (27 kwietnia –
4 maja), Prosimy o końcową wpłatę Euro do końca marca. W Biurze
Parafialnym można pobrać ostateczną wersję programu pielgrzymki.
 Autokarowa Pielgrzymka do Krakowa i Częstochowy (23 – 24 maja).
Koszt pielgrzymki – 170 zł. W programie: Jasna Góra w Częstochowie
(czwartek), sanktuarium Miłosierdzia Bożego, sanktuarium św. Jana
Pawła II w Krakowie oraz sanktuarium Matki Bożej w Gidlach (piątek).
W cenie – śniadanie w Krakowie.
 Wyjazd na Pola Lednickie (1 czerwca w sobotę). Koszt wyjazdu
dla osób zamieszkałych na terenie naszej parafii to 40 zł, natomiast
dla osób spoza parafii – 50 zł.
 Autokarowa Pielgrzymka do Loretto i Niepokalanowa
(17 czerwca w poniedziałek). Koszt wyjazdu – 70 zł.
 Autokarowa Pielgrzymka do Świętej Lipki
(14 września w sobotę). Koszt wyjazdu – 50 zł.

i

Gietrzwałdu

 Autokarowa Pielgrzymka do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej
i Zakopanego (3 – 6 października). Koszt pielgrzymki – 440 zł.
W programie: Wadowice – Muzeum św. Jana Pawła II, Kalwaria
Zebrzydowska (czwartek), Zakopane min. Sanktuarium Matki Bożej
Fatimskiej na Krzeptówkach, Gubałówka, Pustelnia św. Brata Alberta
(piątek i sobota), Kraków – sanktuarium Miłosierdzia Bożego i powrót
do Grudziądza (niedziela). W cenie – nocleg, obiadokolacja i śniadanie
w Kalwarii Zebrzydowskiej, 2 noclegi, 2 obiadokolacje i 2 śniadania
w miejscowości Murzasichle, wjazd ma Gubałówkę.

Zapraszamy do Domu Dziennego Pobytu
Jest jeszcze 8 wolnych miejsc w Domu Dziennego Pobytu działającego
przy naszym kościele. Dom przeznaczony jest dla osób niesamodzielnych,
które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają opieki
lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania
co najmniej 1 z podstawowych czynności dnia codziennego.
Pobyt uczestników potrwa do 31 października br. Dom czynny jest
w godzinach od 800 do 1600. Organizacja pobytu uwzględnia indywidualne
potrzeby, oczekiwania i zainteresowania uczestników, zapewnione są
zróżnicowane formy wsparcia grupowego i indywidualnego, które
dla poszczególnych uczestników są dobierane indywidualnie,
z uwzględnieniem ich potrzeb i predyspozycji, tak by zapewnić
uczestnikom komfort i możliwość kontroli nad własną osobą. Dostępne są
usługi m.in.: fizjoterapeuty, psychologa, terapeuty zajęciowego, porady
prawnika itp.
INTENCJE 18.03.2019 r. – 24.03.2019 r.
Poniedziałek –18.03.2019 r.
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i pomoc
Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin
830
Za dusze w czyśćcu cierpiące
1800
+ Kazimierz Czaplicki – gregorianka
00
18
+ Edward Lipniewski
1800
+ Mąż Kazimierz Wróblewski (w 3 r. śm.) i zmarli rodzice z obojga stron
i brat Tadeusz
Wtorek – 19.03.2019 r. – św. Józefa
700
O Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo św. Józefa dla męża Józefa
(w dniu imienin i urodzin)
830
+ Józefa Cieszewska (w dniu imienin) i zmarli z rodziny z obojga stron
00
18
+ Kazimierz Czaplicki – gregorianka
1800
+ Zięć Józef i szwagier Józef

Środa – 20.03.2019 r.
700
+ Józef Marszałek
830
+ Syn Wojciech, mąż Lech i rodzice z obojga stron
1800
+ Kazimierz Czaplicki – gregorianka
00
18
+ Mąż Jerzy Paczkowski, siostra Krystyna i Stefan oraz rodzice
1800
+ Józef Knuth (z okazji imienin) oraz rodzice i siostra Jolanta Lukrawscy
Czwartek – 21.03.2019 r.
700
+ Kazimierz Czaplicki – gregorianka
830
+Mąż Medard Lewandowski (w 3 r. śm.) i zmarli rodzice
1800
+ Mąż Jerzy Brzóska (w 10 r. śm.)
1800
+ Rodzice z obojga stron: Władysława i Czesław, Helena i Bronisław
oraz zmarli z rodziny
00
18
+ Mateusz Karasiński – popogrzebowa
Piątek – 22.03.2019 r.
700
+ Kazimierz Czaplicki – gregorianka
830
+ Łukasz Grabowski (w 2 r. śm.)
1800
+ Barbara Soboczyńska – popogrzebowa
1800
+ Marianna Kozioł – popogrzebowa
1800
+ Czesław Pyżewski – intencja od rodziny z Muszynki i Krynicy
Sobota – 23.03.2019 r.
700
+ Kazimierz Czaplicki – gregorianka
30
8
+ Brat Benedykt Kruk (w 8 r. śm.) oraz pozostali bracia, ciocia Marta
i siostra Helena oraz rodzice z obojga stron
1800
+ Marianna Ossowska (w 1 r. śm.)
1800
+ Helena Klimczuk (w dniu urodzin) i zmarli z rodziny
1800
+ Kazimierz Wróblewski (w dniu urodzin) i Helena Wróblewska
Niedziela – 24.03.2019 r.
700
+ Marek Bartnicki (z okazji imienin)
30
9
+ Kazimierz Czaplicki – gregorianka
9 30 + Rodzice: Krystyna i Klemens Czaplewscy oraz Janina i Adolf Niemiec
1100góra + Jan Jerzewski (w 10 r. śm.)
1100dół + Jan (w 40 r. śm.), Mieczysława i zmarli z rodziny Przybylskich,
Misiornych i Szram
1230
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o potrzebne Dary Ducha
Świętego i zdrowie dla Jana Listowskiego z okazji 18 urodzin – intencja
od rodziców i dziadków
1230
+ Helena Ajersch – popogrzebowa
1230
+ Stefania Krauzewicz (w dniu urodzin) i zmarli z rodziny
1500
+ Tata Zygmunt (w dniu urodzin )
1500
+ Leokadia (w 4 r. śm.) i ks. Mirosław (z okazji urodzin)
1600
Msza św. w NFRR
00
18
+ Leszek Ratajczak (w 5 r. śm.)

