Ogłoszenia Duszpasterskie

na XVI Niedzielę Zwykłą
1. W dniu dzisiejszym – zbiórka do puszek na działalność Grudziądzkiego
Centrum Caritas.
2. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
3. W najbliższy czwartek obchodzić będziemy święto św. Jakuba Apostoła
– pierwszego męczennika wśród Apostołów.
4. W czwartek przypada również wspomnienie św. Krzysztofa. W związku
z tym w dniach od 21 do 28 lipca obchodzić będziemy 20. Ogólnopolski
Tydzień św. Krzysztofa wraz z Misyjną Akcją: „św. Krzysztof – 1 grosz
za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy”.
Za wstawiennictwem św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących
będziemy się modlić o bezpieczne podróże dla wszystkich użytkowników
dróg .
Do kierowców kierujemy apel o udział w Misyjnej Akcji św. Krzysztof
poprzez wsparcie misjonarzy w zakupie środków transportu przeznaczając
1 grosz za każdy przejechany kilometr. Zbiórka do puszek na ten cel będzie
miała miejsce w najbliższą niedzielę po Mszach św.
Ważnym punktem obchodów będzie błogosławieństwo kierowców i ich
pojazdów, aby zawsze używali ich mądrze i odpowiedzialnie. Z tej racji
w najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 1230 udzielimy
błogosławieństwa kierowcom i poświęcimy samochody i inne pojazdy.
5. Członków Żywego Różańca oraz wszystkich, którym bliska jest ta
szczególna modlitwa do Matki Bożej, serdecznie zapraszamy na kolejną
diecezjalną pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej w Lisewie.
Odbędzie się ona 3 sierpnia pod przewodnictwem Biskupa Toruńskiego
Wiesława Śmigla. Wyjazd z Grudziądza o godz. 830. Koszt przejazdu –
10 zł. Zapisy w Biurze Parafialnym.
6. Przypominamy, że w okresie wakacyjnym Biuro Parafialne jest czynne
w poniedziałki, środy oraz piątki – godziny czynności w tych dniach
pozostają bez zmian.
7. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Irena Kuligowska z ul. Śniadeckich 30, lat 90
+ Roman Tylmann z ul. Makuszyńskiego 5, lat 80
+ Zuzanna Winkler z ul. Śniadeckich 2, noworodek
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
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Biuro parafialne czynne:
poniedziałek, środę i piątek
od 16.00 do 18.00
oraz w środę i piątek od 10.00 do 12.00
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Zaproszenie na Pielgrzymkę Żywego Różańca do Lisewa
Członków Żywego Różańca oraz wszystkich, którym bliska jest ta szczególna
modlitwa do Matki Bożej, serdecznie zapraszamy na kolejną diecezjalną
pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej w Lisewie. Odbędzie się ona
3 sierpnia pod przewodnictwem Biskupa Toruńskiego Wiesława Śmigla.
Program naszego spotkania jest następujący;
900 Przyjazd Pielgrzymów
930 Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP
Wystawienie Najświętszego Sakramentu
Różaniec
Medytacja
Wspólne modlitwy
1030 Prezentacja Wspólnoty Nieustającego Różańca
1100 Msza Święta
Przerwa na posiłek
1330 Droga Krzyżowa
Błogosławieństwo rozesłania
Ks. Henryk Łoziński – Kustosz Sanktuarium
Ks. Adam Ceynowa – Moderator Żywego Różańca

III Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
Już po raz trzeci w Grudziądzu odbędzie się Festiwal Muzyki Organowej
i Kameralnej.
Inauguracja w najbliższą niedzielę, 21 lipca, w bazylice pw. św. Mikołaja
w Grudziądzu. O godz. 2000 wystąpią: Jakub Garbacz (organy) i chór żeński
Cartusia.
Kolejne koncerty w bazylice: 4 sierpnia (Ewa Sawoszczuk – organy,
Przemysław Wawrzyniak – dudy szkockie, flety irlandzkie) i 18 sierpnia
(Anna Fabrello – sopran, Hanna Dys - organy). Początek o godz. 2000.
Koncert finałowy 29 września w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego
na Strzemięcinie o godz. 1600. Wystąpią Maria Perucka (skrzypce) i Roman
Perucki (organy).
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 22 VII – św. Maria Magdalena, Jezus wyrzucił z niej siedem złych
duchów, orędowniczka osób kuszonych,
 23 VII – św. Brygida (1303-1373), szwedzka mistyczka, patronka Europy,
 24 VII – św. Kinga (1234-1292), polska księżna, a następnie klaryska w
Starym Sączu,
 25 VII – św. Jakub Większy (I w.), pierwszy męczennik wśród Apostołów,
patron Hiszpanii,
 26 VII – święci Joachim i Anna, rodzice Najświętszej Maryi Panny.
INTENCJE 22.07.2019r. – 28.07.2019 r.
Poniedziałek – 22.07.2019 r. – św. Marii Magdaleny
700
+ Danuta Siemieniuk – intencja od sąsiadów z ul. Śniadeckich 7
00
7
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o łaskę zdrowia
i błogosławieństwo Boże dla córki Ewy
830
+ Jadwiga Rodziewicz (w 11 r. śm.), Stefania Zachariasz (w 14 r. śm.) i zmarli
z rodziny Rodziewiczów, Iwaszków, Zachariaszów, Szczuków, Winczów
– intencja od córki, synowej i wnuków
1800
+ Mąż Edmund Kluska (w 2 r. śm.)
Wtorek – 23.07.2019 r. – św. Brygidy
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Ewy i Michała z okazji
25 rocznicy ślubu i z prośbą o potrzebne łaski dla ich dzieci
830
+ Alfreda Sander (w 20 r. śm.) i Bruno Sander oraz dusze potrzebujące
pomocy
1800
+ Józef Świtkowski, rodzice, dziadkowie z obojga stron i zmarli z rodziny
1800
O szczęśliwą operację dla Darii oraz o łaskę zdrowia dla niej i rodziców

Środa – 24.07.2019 r. – św. Kingi
700
+ Maria Kalinowska – popogrzebowa
830
+ Brat Zygmunt (w 27 r. śm.)
1800
+ Henryk Cieśla (w 2 r. śm.) – intencja od żony, córki, syna i wnuka
Czwartek – 25.07.2019 r. – św. Jakuba Większego
700
+ Marek Bartnicki
830
+ Helena, Bernard Rehmus, Stanisława Miłek
00
18
+ Mąż Henryk (z okazji imienin ) oraz zmarli rodzice z obojga stron
i rodzeństwo z obojga stron
Piątek – 26.07.2019 r. – świętych Joachima i Anny
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej w dniu imienin
i z okazji 85 rocznicy urodzin dla Anny
830
+ Anna Nawrocka (w dni imienin ) oraz zmarli z rodziny z obojga stron
1800
+ Anna (w dniu imienin) i Józef Wyszomierscy oraz Janina, Józef, Urszula
Tadrowscy
Sobota – 27.07.2019 r.
700
O błogosławieństwo Boże, wiarę, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki
Bożej dla Daniela i Wiktorii oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
30
8
+ Benedykt Wyszyński
830
+ Bożena Maria Jankiewicz
1800
+ Edmund Bittner (w 15 r. śm.), brat Zygmund, rodzice Bittner, rodzice
Franciszek i Cecylia Stanowscy oraz zmarli z rodziny Stanowskich
– intencja od żony z dziećmi i wnukami
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Renaty i Dariusza
w 30 rocznicę ślubu
Niedziela - 28.07.2019 r.
700
Roman Ludwinowski (w dniu urodzin) i Wanda Ludwinowska oraz rodzice
z obojga stron
930
Msza św. dziękczynna za odzyskanie niepodległości przez miasto Grudziądz
i powrót do macierzy, z prośbą o błogosławieństwo na dalsze lata dla naszego
miasta i naszej Ojczyzny
1100góra + Anna, Józef, Henryka Żebrowscy
1230
+ Łucja Jankowska (z okazji 100 ur.) i zmarli z rodziny
30
12
W podziękowaniu za pomyślny przebieg operacji oraz z prośbą o dalszą
opiekę i błogosławieństwo Boże dla Marty
1500
+ Krzysztof Szynkowski (w dniu imienin) oraz o Boże błogosławieństwo
dla Anny i jej rodziny
1800
W podziękowaniu za życie i pracę Sługi Bożego ks. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego dla dobra Kościoła, Ojczyzny i Świata, z prośbą o rychłą
beatyfikację

