Ogłoszenia Duszpasterskie

na VI Niedzielę Wielkanocy
1. W najbliższą środę o godz. 1100 w naszym kościele kapłani wyświęceni
w 1966 roku, wśród nich ks. prałat Henryk Kujaczyński, odprawią
Mszę św. dziękczynną za swoje kapłaństwo. Serdecznie zapraszamy
drogich parafian do wspólnej modlitwy.
2. Próby dla kandydatów do bierzmowania w poniedziałek i we wtorek
o godz. 1600. Obecność obowiązkowa. Spowiedź dla młodzieży,
rodziców i świadków we wtorek o godz. 1700. Msza św. z udzieleniem
sakramentu bierzmowania – w najbliższą środę o godz. 1800
3. W środę ze względu na bierzmowanie Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy połączona z nabożeństwem majowym
odprawiona będzie po Mszy św. o godz. 830. W tym dniu nie będzie
spotkania Kręgu Biblijnego a Biuro Parafialne będzie nieczynne.
4. W czwartek w kościele po Mszy św. wieczornej – czuwanie
eucharystyczne Wspólnoty Modlitewno – Ewangelizacyjnej Emaus.
5. W piątek przypada święto Nawiedzenia NMP, a tym samym dzień
odpustu parafialnego związanego z dolnym kościołem. W związku
z tym wieczorna Msza św. odprawiona będzie w dolnym kościele.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy i uzyskania odpustu zupełnego.
6. Nabożeństwo Majowe odprawiać będziemy codziennie (z wyjątkiem
środy) po wieczornych Mszach Świętych. Natomiast w sobotę
rozpoczynamy miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
Zachęcamy do udziału nabożeństwie czerwcowym, które odprawiać
będziemy każdego dnia po Mszy św. wieczornej.
7. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca – po Mszy św. o godz. 700
zapraszamy na modlitwy wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi
za grzechy całego świata. W tym dniu ks. Marcin odwiedzi chorych
z posługą sakramentalną. Ks. Bartek i ks. Łukasz odwiedzą chorych
w sobotę 8 czerwca.
8. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Weronika Głuszak z ul. Grota Roweckiego 42, lat 93
+ Zdzisław Grzywacz z ul. Śniadeckich 62, lat 59
+ Jerzy Wołowski z ul. Śniadeckich 60, lat 76
+ Urszula Wilińska z ul. Śniadeckich 30, lat 75
+ Stanisław Tylicki z ul. Śniadeckich 9, lat 74
+ Piotr Ostrowski z ul. Śniadeckich 10, lat 47
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
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Wyjazd na Pola Lednickie
W sobotę 1 czerwca 2019 r. nasza parafia organizuje wyjazd na Pola
Lednickie. Cena dla osób zamieszkałych na terenie naszej parafii
to 40 zł, natomiast spoza niej 50 zł. Zapisy w biurze parafialnym. Wyjazd
o godz. 800 z parkingu przed kościołem. Prosimy zabrać
ze sobą suchy prowiant, karimatę, deszczak i ciepłe ubranie. Powrót
do Grudziądza około godziny 130 w nocy.

Festyn Parafialny pod hasłem: „Parafia Dzieciom”
Tradycyjne w pierwszą niedzielę po Dniu Dziecka tj. 2 czerwca 2019 r.
w godzinach od 1500 do 2100 parafia nasza organizuje Festyn Parafialny
pod hasłem: „Parafia Dzieciom”. Całkowity dochód z festynu zostanie
przeznaczony na zorganizowanie wakacyjnego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży z naszej parafii. W związku z tym zwracamy się z prośbą
o wsparcie organizacji Festynu, czy to przez ufundowanie nagród
związanych z cegiełkami dobroci czy przez złożenie ofiary pieniężnej
na organizację festynu. Kosz na nagrody i skarbonka będą stały przy Ołtarzu
Miłosierdzia Bożego do końca maja. Zachęcamy także jak najliczniejszą
grupę parafian do upieczenia ciasta, które będzie można złożyć w dniu
festynu w darach ofiarnych podczas Mszy św. o godz. 930, lub w godzinach
późniejszych w sali parafialnej. Darczyńcom z góry dziękujemy. Już dzisiaj
wszystkich zapraszamy na nasz Festyn. Dokładniejszy program na stronie
internetowej naszej parafii.

Marsz dla Życia i Rodziny
Międzyparafialny Zespół do Spraw Organizacji Marszu dla Życia i Rodziny
w Grudziądzu organizuje w dniu 9 czerwca „Marsz dla Życia i Rodziny”.
Uczestnicy Marszu gromadzą się w Bazylice św. Mikołaja (Fara)
o godz. 1400. Wysłuchamy prelekcji nt. właściwych relacji w rodzinie oraz
praw rodziców w szkole. Po modlitwie u stóp Matki Boskiej Łaskawej –
patronki Grudziądza, ok. godz. 1500 uczestnicy marszu wyruszą ze śpiewem
i modlitwą na plac przed kościołem Wniebowzięcia NMP przy
ul. Moniuszki 8, gdzie odbędzie się Piknik Rodzinny. Celem „Marszu
dla Życia i Rodziny” jest promocja życia i wartości, jaką jest rodzina.
Do uczestnictwa w Marszu zapraszamy całe rodziny z Grudziądza i okolic.
INTENCJE 27.05.2019 r. – 02.06.2019 r.
Poniedziałek – 27.05.2019 r.
700
+ Renata Paczkowska (w 1 r. śm.)
830
+ Konstanty Fabiński – gregorianka
1800
+ Helena i Jan Pawliccy oraz siostra Krystyna
00
18
+ Roman Łukiewski (w 19 r. śm.)
Wtorek – 28.05.2019 r.
700
+ Marian Gackowski – popogrzebowa
830
+ Janina i Eugeniusz Feldman (w r. śm.) oraz zmarli z rodziny
1800
W podziękowaniu za życie i pracę Sługi Bożego ks. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego dla Kościoła, Ojczyzny i Świata, z prośbą o rychłą
beatyfikację
1800
+ Leokadia (z okazji urodzin ) i ks. Mirosław Kopyto
00
18
+ Konstanty Fabiński – gregorianka
Środa – 29.05.2019 r. – św. Urszuli Ledóchowskiej
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i pomoc
Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin
830
+ Mieczysław i Krystyna Cieluch oraz Franciszka Sobolewska
1100
Msza św. dziękczynna z okazji 53 rocznicy święceń kapłańskich
ks. Prałata Henryka Kujaczyńskiego
1800
Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania
00
18
+ Konstanty Fabiński – gregorianka
1800
+ Mąż Henryk (w 16 r. śm.)
1800
+ Jan Kozłowski i Agata Kozłowska, Irena i Bernard Kowalscy i zmarli
z rodziny
Czwartek – 30.05.2019 r.
700
830
W intencji Panu Bogu wiadomej
1800
+ Konstanty Fabiński – gregorianka
00
18
+ Roman Reński – popogrzebowa

W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i Dary
Ducha Świętego dla Pawła z okazji 21 urodzin
Piątek – 31.05.2019 r. – Nawiedzenie NMP
700
830
1800
Za Parafian
1800
+ Edmund Komosiński (w 8 r. śm.)
1800
+ Klara Lidia Cieślakowska (w 24 r. śm.) i zmarli z rodziny
1800
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata
dla Anny i Piotra w 20 rocznicę ślubu – intencja od rodziców
1800
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i rozliczne dary
dla Małgorzaty i Rafała w rocznicę ślubu oraz dla ich dzieci
Sobota – 01.06.2019 r. – św. Justyna
700
Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko
Niepokalanemu Sercu NMP
700
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Ireny
z okazji urodzin
830
+ Mama Helena Babińska (z okazji urodzin) i zmarli z rodziny
1800
+ Jerzy Wilewski – gregorianka
00
18
+ Rodzice: Janina i Stanisław Flis, Helena i Piotr Machnik
oraz rodzeństwo z obojga stron
Niedziela – 02.06.2019 r. – Wniebowstąpienie Pańskie
700
Z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie, Dary Ducha Świętego,
miłość i jedność w rodzinie dla dzieci i wnuków
930
Żywy Różaniec
930
+ Rodzice: Weronika (w 9 r. śm.) i Konstanty (w dniu urodzin ) Nowek
oraz bracia: Mieczysław i Henryk, bratowa Halina i zmarli z rodziny
30
9
+ Mama Stefania i siostry: Zofia i Janina z Białorusi
1100góra O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Anieli z okazji
urodzin
1100dół + Katarzyna Furmanek (w dniu urodzin )
1230
+ Matka Łucja Gust (w 21 r. śm.), ojciec Tadeusz i brat Adam
1230
+ Monika Grzemska (w 19 r. śm.), mąż Ryszard, rodzice Helena
i Edward oraz Zuzanna i Józef
1230
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę
dla Franusia z okazji 2 urodzin
1500
W podziękowaniu za otrzymane łaski z okazji 45 rocznicy ślubu Barbary
i Mirosława Falkowskich oraz w 70 rocznicę urodzin Mirosława z prośbą
o zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze wspólne lata
00
15
+ Siostra Danuta (w 12 r. śm.) i Aleksander (w 17 r. śm.) Kowalscy,
mąż Piotr i zmarli z rodziny
1600
Msza św. w NFRR
1800
+ Jerzy Wilewski – gregorianka
1800

