Ogłoszenia Duszpasterskie

na Zesłanie Ducha Świętego
1. W dniu dzisiejszym – kolekta gospodarcza, przeznaczona na potrzeby

naszej parafii. Za złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
2. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek. Najbliższe spotkanie Kręgu
Biblijnego będzie miało miejsce dopiero po wakacjach.
3. W czwartek o godz. 1600 – spotkanie Klubu Seniora, o godz. 1900 –
spotkanie Wspólnoty Modlitewno – Ewangelizacyjnej Emaus.
4. Zapraszamy na ostatnie w tym roku szkolnym modlitewne spotkanie
młodzieży z cyklu: Pokolenie Jana Pawła II. Spotkanie odbędzie się
w naszej parafii w najbliższy piątek o godz. 1930, a zakończone będzie
ogniskiem w ogrodzie przy plebanii.
5. W przyszłą niedzielę – zbiórka do puszek na GC Caritas.
6. W najbliższą niedzielę na godz. 1100 do górnego kościoła zapraszamy
wszystkie dzieci na Mszę św., w czasie której będziemy dziękować
Panu Bogu za miniony rok szkolny. Od najbliższej niedzieli przez całe
wakacje Msza św. o godz. 1100 – tylko w górnym kościele.
7. Natomiast na godz. 1500 na Mszę św. zapraszamy młodzież,
zwłaszcza uczącą się obecnie w klasach ósmych, bowiem od przyszłego
roku kandydaci do Bierzmowania muszą mieć ukończoną szkołę
podstawową, natomiast miejscem udzielenia bierzmowania będzie
kościół parafialny miejsca zamieszkania kandydata. Po Mszy św.
spotkanie informacyjne dla osób, które od września będą chciały
uczestniczyć w przygotowaniach do przyjęcia tego sakramentu.
Zapraszamy również rodziców kandydatów do bierzmowania.
8. Zachęcamy do udziału nabożeństwie czerwcowym, które w naszym
kościele odprawiane jest każdego dnia po Mszy św. wieczornej.
9. We wtorek 18 czerwca po Mszy św. wieczornej – spotkanie
popielgrzymkowe uczestników majowej pielgrzymki do Lourdes.
Można przynieść nośniki w celu nagrania zdjęć.
10. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Aniela Murawska z ul. Jackowskiego 44, lat 82
+ Krystyna Kłosińska z ul. Śniadeckich 22, lat 79
+ Zofia Popp z ul. Śniadeckich 15, lat 72
+ Alfons Modrak z ul. Śniadeckich 58, lat 73
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
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Dziękujemy za udział w Festynie Parafialnym
Pragniemy podziękować wszystkim parafianom i gościom za liczny udział
w XXIII Parafialnym Festynie „Parafia Dzieciom”. Dziękujemy także
wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Festynu: Akcji
Katolickiej, która wzięła na siebie ciężar koordynacji i znaczną część spraw
organizacyjnych, w tym przygotowanie akcji „cegiełka dobroci”,
działającym w naszej parafii ruchom i stowarzyszeniom za pomoc przy
sprzedaży ciast, placków ziemniaczanych, kiełbasek i napoi. Za wsparcie
materialne i finansowe dziękujemy parafianom, instytucjom i firmom
grudziądzkim.
Dziękujemy
wszystkim,
którzy
włączyli
się
w uatrakcyjnienie Festynu. A byli to między innymi: strażacy, policjanci,
ratownicy medyczni, strażnicy miejscy, panie pielęgniarki, soliści
Warsztatu Terapii Zajęciowej, młodzież z Centrum Pomocy Dziecku
i Poradnictwa Rodzinnego, Grudziądzka Orkiestra Dęta pod dyrekcją pana
Krzysztofa Borowca, Duet Wokalny: Teresa Chodyna i Edmund Otręba,
organista – pan Mateusz w duecie z panią Joanną. Wymiernym efektem
festynu „Parafia Dzieciom” jak co roku będzie możliwość zorganizowania
z pozyskanych pieniędzy wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z naszej
parafii. Jeszcze raz wszystkim za wszystko dziękujemy.
Ks. Marek Borzyszkowski
Proboszcz

Zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie
W czwartek na godz. 2000 zapraszamy wszystkich parafian
na Nabożeństwo Fatimskie połączone z Procesją Światła wokół naszego
kościoła. Prosimy o zabranie ze sobą świec.
Program:
Wprowadzenie i modlitwy do Matki Boskiej Fatimskiej – w kościele,
Pierwsza Tajemnica Radosna Różańca – prowadzi Bractwo św. Józefa
i Wspólnota Modlitewno-Ewangelizacyjna Emaus, Druga Tajemnica
Radosna – Żywy Różaniec, Trzecia Tajemnica Radosna – Wspólnota Ojca
Pio, Czwarta Tajemnica Radosna – Apostolat Margaretka i Klub Seniora,
Piąta Tajemnica Radosna – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
i Lektorzy, ok. godz. 2100 odśpiewamy Apel Jasnogórski.
Dekorację figury przygotuje Bractwo św. Józefa i Wspólnota ModlitewnoEwangelizacyjna Emaus.
INTENCJE 10.06.2019 r. – 16.06.2019 r.
Poniedziałek –10.06.2019 r. – NMP Matki Kościoła
700
O łaskę zdrowia i szczęśliwą operację dla wnuka Szymona
830
+ Zofia i Wojciech Łącz
1800
+ Jerzy Wilewski – gregorianka
1800
+ Wanda Jahnke – popogrzebowa
1800
+ Adam Gniot (z okazji urodzin)
Wtorek – 11.06.2019 r. – św. Barnaby
700
+ Stanisława Piętowska
830
Za dusze w czyśćcu cierpiące
00
18
+ Jerzy Wilewski – gregorianka
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla Józefy i Stanisława w 45 rocznicę ślubu oraz dla dzieci z rodzinami
1800
+ Mama Antonina (z okazji imienin ) i ojciec Franciszek, mąż Jan (z okazji
imienin) oraz zmarli: Zofia i Józef
Środa – 12.06.2019 r. – bł. Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Towarzyszy
700
830
Msza św. dziękczynno – błagalna. Z podziękowaniem za 70 lat życia
Agnieszki Marty Kochanowskiej, z prośbą o dalszą opiekę Bożą
– intencja od brata z rodziną
1800
+ Jerzy Wilewski – gregorianka
1800
+ Rodzice: Jan i Irena, Franciszek i Monika oraz Teresa i Andrzej
1800
+ Mama Stanisława (w dniu urodzin), tata Antoni, brat Tadeusz i rodzice
z obojga stron

Czwartek – 13.06.2019 r.
Jezusa Chrystusa, Najwyższego i wiecznego Kapłana
700
830
1800
+ Stanisława i Leon Wiśniewscy
1800
+ Jerzy Wilewski – gregorianka
1800
+ Antonina i Bolesław Krzemień
Piątek – 14.06.2019 r. – bł. Michała Kozala
700
+ Żona Krystyna Rutkowska (w 3 r. śm.) – intencja od męża, synów
z żonami i wnuczki oraz od Beaty i Wiesława z synami
830
1700
Msza św. zbiorowa za zmarłych
1800
+ Jerzy Wilewski – gregorianka
00
18
+ Konstanty Fabiński (w 1 r. śm.), rodzice z obojga stron i rodzeństwo
1800
+ Janina Paczkowska – popogrzebowa
Sobota – 15.06.2019 r.
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Bernadety
700
+ Anna Szczytkowska – popogrzebowa
830
+ Syn Mirosław, rodzice z obojga stron i zmarli z rodziny:
Zielazkiewiczów i Gosienieckich
830
+ Rodzice chrzestni: Maria i Mieczysław Kruczkowscy
00
18
+ Jerzy Wilewski – gregorianka
1800
+ Stanisław Zimny
1800
+ Mąż Lech Kaczmarek (w 20 r. śm.) oraz Zofia i Tadeusz Cieślak
Niedziela – 16.06.2019 r. – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
700
+ Wiesław, Rozalia i Jan Biernatowscy oraz zmarli: Zofia, Franciszek
i rodzeństwo Groszewscy
930
+ Dariusz Baran i zmarli z rodziny
930
+ Mąż Eugeniusz Łaszkiewicz (w 1 r. śm.) i zmarli z rodziny
1100góra + Żona Halina (w dniu urodzin) i zmarli rodzice z obojga stron
1100góra + Mąż Józef Balewski (w 3 r. śm.) i zmarli rodzice z obojga stron
1230
+ Mąż Bogdan Okonek (w 9 r. śm.), ojciec Kazimierz, brat Leszek
i zmarli z rodziny z obojga stron
1230
+ Władysława Roszkowska (w 17 r. śm.) i zmarli z rodziny
1500
+ Jerzy Pchełka i rodzice z obojga stron
1500
+ Czesława Gierej (w 15 r. śm.), Henryk Gierej i zmarli z obojga stron
1600
Msza św. w NFRR
00
18
+ Jerzy Wilewski – gregorianka
1800
+ Żona Krystyna Suchomska (w 6 r. śm.), siostra Łucja Ropińska,
szwagier Jerzy Pełelski i rodzice Suchomscy, Laskowscy i Białek

