Ogłoszenia Duszpasterskie

na Wniebowstąpienie Pańskie
1. Obchodzimy dzisiaj w Polsce Święto Dziękczynienia. Pamiętajmy
o wdzięczności wobec Pana Boga za niepodległość naszej Ojczyzny
i wszelkie łaski, których na przestrzeni wieków doświadczyliśmy.
2. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek. Po wieczornej Mszy św. – spotkanie
Kręgu Biblijnego.
3. 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 – Msze św. wotywna do NSPJ o godz. 700, 1630 i 1800.
Od godz. 1500 Koronka i Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Spowiedź od godz. 1600.
4. W sobotę 8 czerwca z posługą sakramentalną chorych odwiedzą:
Ks. Bartek i ks. Łukasz.
5. Zachęcamy do udziału nabożeństwie czerwcowym, które w naszym
kościele odprawiane jest każdego dnia po Mszy św. wieczornej.
6. W przyszłą niedzielę w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego –
kolekta gospodarcza. Polecamy ją ofiarności wiernych.
7. Międzyparafialny Zespół do Spraw Organizacji Marszu dla Życia
i Rodziny w Grudziądzu w najbliższą niedzielę organizuje „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 na plac przed kościołem Wniebowzięcia
NMP przy ul. Moniuszki 8, gdzie odbędzie się Piknik Rodzinny.
Do uczestnictwa w Marszu zapraszamy całe rodziny z Grudziądza
i okolic.
8. W najbliższą niedzielę odbędzie się promocja książek dr Wandy
Półtawskiej, wieloletniej współpracownicy św. Jana Pawła II,
cudownie uzdrowionej przez św. o. Pio. Jej książka o życiu rodzinnym
i małżeńskim zatytułowana „Uczcie się kochać” jest poradnikiem dla
małżeństw, rodziców i młodzieży, pełnym przykładów z życia. Kosztuje
20 zł. Gorąco polecamy!
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Zapraszamy na XXIII Festyn Parafialny „Parafia Dzieciom”!!!
2 czerwca 2019 r. w godzinach od 1500 do 2100
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”.
Podczas festynu przewidziano szereg atrakcji dla dzieci, młodzieży i
dorosłych: pokaz sprzętu straży pożarnej, straży miejskiej, policji, pokaz
ratownictwa medycznego, pokaz rzeźbienia w drewnie, konkursy z
nagrodami, gry i zabawy. Dla najmłodszych przewidziano: pałac
dmuchany, skoki na trampolinie, przejażdżkę na karuzeli, kucykiem oraz
malowanie twarzy, a także basen z łódeczkami dla dzieci.
Dorośli będą mogli sprawdzić swoje umiejętności w strzelaniu z wiatrówki,
dokonać pomiaru wartości ciśnienia tętniczego oraz poziomu zawartości
cukru, a także będzie możliwość skorzystania z konsultacji lekarskiej.
Będzie możliwość zakupu artykułów na kiermaszu staroci.
W trakcie festynu wystąpią:
ok. godz. 1500 – soliści z Grudziądzkiego Warsztatu Terapii Zajęciowej,
ok. godz. 1600 – młodzież z Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa
Rodzinnego,
ok. godz. 1700 – Grudziądzka Orkiestra Dęta pod dyrekcją pana Krzysztofa
Borowca,

ok. godz. 1730 – Duet Wokalny: Teresa Chodyna & Edmund Otremba,
ok. godz. 1900 – wspólne śpiewanie pod przewodnictwem Pani Joanny
i Pana organisty Mateusza z zabawą przy ognisku
zakończoną odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.
Będą do nabycia: pyszne ciasta wypieczone przez parafianki oraz placki
ziemniaczane, kiełbaski, grochówka, miód z ekologicznej pasieki, ogórki
małosolne, chleb z pysznym swojskim serkiem i smalcem i inne specjały.
Będzie serwowana kawa, herbata i napoje. Jak co roku będzie można nabyć
„cegiełki dobroci”.
Całkowity dochód z festynu zostanie przeznaczony na zorganizowanie
wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z naszej parafii.
INTENCJE 03.06.2019r. – 09.06.2019 r.
Poniedziałek – 03.06.2019 r. – Świętych Karola Lwangi i Towarzyszy
700
+ Barbara Kurnikowska – popogrzebowa
830
+ Lech Przydatek (w 3 r. śm.) i zmarli z rodziny Błażyńskich i Przydatek
1800
O błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej
w dalszej posłudze duszpasterskiej dla księży pracujących w naszej parafii
z okazji kolejnych rocznic święceń kapłańskich – intencja od Apostolatu
Margaretka, Żywego Różańca i Klubu Seniora
1800
+ Bolesława Witkowska – popogrzebowa
1800
+ Jerzy Wilewski – gregorianka
Wtorek – 04.06.2019 r.
700
+ Daniela Błach – popogrzebowa
830
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Barbary z okazji 70 urodzin – intencja od męża,
synów z żonami i wnuczki
1800
+ Jerzy Wilewski – gregorianka
00
18
+ Rodzice: Józefa i Ignacy oraz zmarli z rodziny: Natalia, Jan i Anna
1800
+ Rodzice: Monika i Alfons Piekarscy i rodzeństwo: Anna, Mieczysław i
Alfons
Środa – 05.06.2019 r. – św. Bonifacego
700
830
+ Jerzy Gużyński (w 4 r. śm.) i rodzice z obojga stron
1800
+ Jerzy Wilewski – gregorianka
1800
+ Gabrysia Piekarska, rodzice Piekarscy oraz babcia
Czwartek – 06.06.2019 r.
700
830

1800
1800
1800

+ Jerzy Wilewski – gregorianka
O Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego i zdrowie dla
kapłanów posługujących w naszej parafii oraz o dobre i święte powołania
do Służby Bożej – intencja od Apostolatu Margaretka
+ Jan, Czesław, Jerzy, Zofia, Krystyna Chyla, Jan i Eugenia Ryczkowscy

Piątek – 07.06.2019 r.
700
830
+ Stanisław Tylicki – intencja od przyjaciół z Chełmna
1630
+ Stefania (w 30 r. śm.), Henryk (22 r. śm.) i zmarli z rodziny
Gąsiorowskich i Garbisz
1800
+ Jerzy Wilewski – gregorianka
1800
+ Mąż i ojciec Teodor (w r. śm.), rodzice z obojga stron oraz dusze sióstr
i braci
00
18
+ Grażyna i Henryk Pękała, rodzice z obojga stron i Stanisław Stypuła
Sobota – 08.06.2019 r. – św. Jadwigi Królowej
700
830
+ Władysław Orzepowski – intencja od córki
830
+ Barbara Szczapińska (w 1 r. śm.) i zmarli z rodziny
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Agnieszki w dniu 70 urodzin
1800
+ Jerzy Wilewski – gregorianka
1800
+ Kazimierz Twarogowski (w 6 r. śm.) i rodzice z obojga stron
Niedziela - 09.06.2019 r. – Zesłanie Ducha Świętego
700
+ Marek Bartnicki
930
Rodziny Szensztackie
30
9
+ Henryk Kryszkiewicz (w 30 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron
930
W podziękowaniu Panu Bogu i Matce Bożej za szczęśliwie zakończony
rok szkolny dla Irminy i Marcela, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i opiekę Maryi – intencja od babci Danuty
1100góra + Anna i Bronisław, Renata i Tadeusz oraz Joanna Ruczyńscy i zmarli
z rodziny
1100dół
1230
+ Helena Sagan (w 2 r. śm.)
1500
+ Bernardyna Sobieraj (w 32 r. śm.), Apolonia Osmańska (w 9 r. śm.)
oraz zmarli z rodziny
1500
+ Paweł Müller (w 2 r. śm.)
1600
Msza św. w NFRR
1800
+ Władysława, Antoni, Leszek Kraszewscy (z okazji imienin) i zmarli
z rodziny
1800
+ Jerzy Wilewski – gregorianka

