Ogłoszenia Duszpasterskie
na IV Niedzielę Wielkiego Postu
1. Dzisiejsza Kolekta przeznaczona jest na Wyższe Seminarium
Duchowne w Toruniu.
2. Dzisiaj, jak 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. W poniedziałek o godz. 1900 – spotkanie Akcji Katolickiej.
4. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek, natomiast po Mszy św. wieczornej –
spotkanie Kręgu Biblijnego.
5. 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. 700. O godz. 1500
Koronka do Miłosierdzia Bożego i Adoracja Najświętszego
Sakramentu. Spowiedź od godz. 1600. Droga Krzyżowa dla dzieci
o godz. 1630, a dla dorosłych i młodzieży po Mszy św. o godz. 1800.
 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.
6. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 930 – spotkanie Żywego
Różańca.
7. W Biurze Parafialnym w godzinach urzędowania można pobierać
kartki od spowiedzi wielkanocnej.
8. Zwolniło się jedno miejsce na Pielgrzymkę do Lourdes. Zapisać
można się w Biurze Parafialnym.
9. W imieniu Zarządu Cech Rzemiosł Różnych pragniemy poinformować,
że w najbliższą niedzielę o godz. 1000 w Bazylice św. Mikołaja
odprawiona zostanie Msza św. w intencji Rzemiosła.
10. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Lucyna Treichel z ul. Korczaka 5, lat 69
+ Wanda Ludwinowska z ul. Śniadeckich 14, lat 70
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
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Komunikat biskupa toruńskiego
w związku z nominacją ks. prał. Tymona Chmieleckiego
na nuncjusza apostolskiego w Gwinei i Mali
Z ogromną radością przyjąłem wiadomość,
że Ojciec Święty Franciszek mianował ks. prałata
dr. hab. Tymona Chmieleckiego, kapłana naszej
diecezji, posługującego w Sekretariacie Stanu
Stolicy Apostolskiej, nuncjuszem apostolskim
w Gwinei i Mali, wynosząc go jednocześnie
do godności arcybiskupa tytularnego Tre Taverne.
Dla diecezji toruńskiej przyjęcie przez jej kapłana
święceń biskupich to wyróżnienie i radość. Mając
jednak świadomość odpowiedzialności, jaka
spoczywa na ks. Tymonie Chmieleckim, polecam go
Bogu na modlitwie i proszę dla niego o dary Ducha Świętego i opiekę Matki
Bożej Nieustającej Pomocy, patronki diecezji toruńskiej.
Zwracam się do Was, drodzy kapłani, osoby konsekrowane i wierni świeccy,
o modlitewne wsparcie Arcybiskupa Nominata. Niech Pan obdarza go
potrzebnymi łaskami w odpowiedzialnej i wymagającej służbie Stolicy
Apostolskiej i wiernym Kościoła w Gwinei i Mali.
bp Wiesław Śmigiel

Misterium Wielkopostne
Po raz siódmy grudziądzka parafia w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
i św. Ojca Pio w Tarpnie przygotowuje Misterium Wielkopostne. W tym
roku zostało ono zatytułowane: „Osądziliśmy Go i skazaliśmy na śmierć”.
Misterium zostanie zaprezentowane przez aktorów – amatorów, parafian
z udziałem chóru „Sursum Corda”.
Zapraszamy w piątek 5 kwietnia o godz. 1700. Misterium rozpoczniemy w
kościele przy ul. Paderewskiego 6. Za Jezusem dźwigającym Krzyż
podążymy ulicami: Paderewskiego i Poniatowskiego. Scena finałowa –
ukrzyżowanie Pana Jezusa rozegrana zostanie na wzniesieniach przed
cmentarzem parafialnym pod Nową Wsią.
INTENCJE 01.04.2019r. – 07.04.2019r.
Poniedziałek – 01.04.2019 r.
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i pomoc
Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin
30
8
+ Filomena Ziomek – intencja od sąsiadów z ul. Korczaka 15 A
1800
+ Jerzy Andrzejewski, brat Andrzej i Henryk Borowski
1800
+ Teresa Błażyńska – gregorianka
1800
+ Marian Osiński – popogrzebowa
Wtorek – 02.04.2019r.
700
830
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej dla Mariana w 93 rocznicę urodzin
00
18
+ Siostry: Anna i Beata, ojciec Stanisław, dziadkowie Koszewscy
i Danielak
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty (w dniu urodzin) i Sławomira
z okazji rocznicy ślubu
1800
+ Teresa Błażyńska – gregorianka
Środa – 03.04.2019r.
700
+ Zmarli z rodziny Kucybała i Rezmer
830
1800
+ Teresa Błażyńska – gregorianka
1800
+ Teściowie: Halina i Tadeusz oraz Stanisława i Bronisław Błażejewscy
1800
+ Barbara Chruszczewska (w 4 r. śm.) i zmarli z rodziny
– intencja od męża i dzieci
Czwartek – 04.04.2019r.
700
830
Za dusze w czyśćcu cierpiące
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo dla całej rodziny

O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla ks. Bartka, opiekuna Apostolatu
Margaretka oraz kapłanów pracujących w naszej Parafii
– intencja od Apostolatu Margaretka
1800
+ Teresa Błażyńska – gregorianka
Piątek – 05.04.2019r.
700
830
+ Joanna Lewandowska – popogrzebowa
1630
1800
+ Syn Arkadiusz, mąż Gerard i rodzice z obojga stron
1800
+ Teresa Błażyńska – gregorianka
1800
+ Henryk Madej (z okazji urodzin)
Sobota – 06.04.2019 r.
700
Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko
Niepokalanemu Sercu NMP
700
+ Rodzice: Władysława i Antoni Osińscy (w r. śm.) oraz brat Jan
830
+ Teresa Błażyńska – gregorianka
830
+ Ojciec Józef Różański (w 3 r. śm.) i mama Maria (w r. śm.)
1800
+ Rodzice: Bernarda i Bronisław (w 42 r. śm.), rodzeństwo: Gizela
i Hieronim oraz zmarli z rodziny z obojga stron
00
18
+ Rodzice: Helena i Bernard, brat Zdzisław i zmarli z rodziny Osińskich
1800
+ Elżbieta Bączkowska, Adam Bączkowski (w 2 r. śm.), zmarli z rodziny
i dusze w czyśćcu cierpiące
Niedziela – 07.04.2019r.
700
+ Jerzy Radomyski ( w 2 r. śm.)
930
Żywy Różaniec
930
+ Waldemar Makowski (w 1 r. śm.)
930
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Barbary i Karola w 50 rocznicę zawarcia
sakramentu małżeństwa oraz o Boże błogosławieństwo dla rodziny
11góra + Teresa Błażyńska – gregorianka
11góra + Jadwiga (w 7 r. śm.) oraz zmarli z rodziny Albrecht i Papierowskich
11dół W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Bernadety
30
12
+ Mama Apolonia Wojciechowska (w 1 r. śm.)
1230
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Reginy i Jana Pawłowskich w 47 rocznicę ślubu
oraz o Boże błogosławieństwo dla rodziny
1230
+ Regina Motyka (w 9 r. śm.) i zmarli z rodziny
1500
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Marii i Jerzego w 50 rocznicę ślubu
1600
Msza św. w NFRR
1800
+ Rodzice: Helena i Wacław, bracia: Jan i Kazimierz oraz siostra
Genowefa
1800

