
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XXVI Niedzielę Zwykłą 

1. W dniu dzisiejszym w ramach III Festiwalu Muzyki Organowej  

i Kameralnej w Grudziądzu na godz. 1600 serdecznie zapraszamy  

do naszego kościoła na koncert organowy z towarzyszeniem skrzypiec. 

Roman Perucki – organy, Maria Perucka – skrzypce. Podczas koncertu 

usłyszymy utwory twórców z różnych krajów i epok. 

2. Od wtorku rozpoczynamy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. 

Już dzisiaj zachęcamy wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych, 

do licznego udziału w nabożeństwie różańcowym, które w naszym kościele 

będziemy odprawiali: dla dzieci: w poniedziałek, środę i piątek  

o godz. 1700, z wyjątkiem najbliższego pierwszego piątku miesiąca, 

natomiast dla młodzieży i dorosłych każdego dnia o godz. 1730.  

3. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

połączona z nabożeństwem różańcowym. Po wieczornej Mszy św. – 

spotkanie Kręgu Biblijnego. 

4. 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, połączone z nabożeństwem różańcowym 

 I piątek – Msza św. wotywna do NSPJ o godz. 700 i 1800. 

O godz. 1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie Adoracji 

Najświętszego Sakramentu, która potrwa do godz. 1630. 

Spowiedź od godz. 1600. Msza św. połączona z nabożeństwem 

różańcowym dla dzieci o godz. 1630. 

 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. Ksiądz Proboszcz odwiedzi chorych w sobotę 

12 października w godzinach od 800 do 1100. 

5. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Jerzy Michalski z ul. Śniadeckich 30, lat 82 

+ Bożena Grzebieniewska z ul. Śniadeckich 24, lat 69 

+ Leon Pieczatowski z ul. Śniadeckich 38, lat 86 

+ Gizela Bielecka z ul. Korczaka 27, lat 66 

+ Stanisław Korozej z ul. Śniadeckich 62, lat 69 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 
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Biuro parafialne czynne: 

od poniedziałku do piątku 

od 1600 do 1800  

oraz w środę i piątek od 1000 do 1200 

  
 

                        

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny w Diecezji Toruńskiej 

W Liście do Prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, z okazji setnej 

rocznicy ogłoszenia Listu apostolskiego „Maximum illud” o działalności 

prowadzonej przez misjonarzy na świecie, Ojciec święty Franciszek napisał: 

Zbliżające się stulecie jego opublikowania niech będzie bodźcem  

do przezwyciężenia powracającej pokusy, która czai się za wszelką introwersją 

kościelną, za wszelkim zamknięciem w swoich bezpiecznych granicach,  

za każdą formą pesymizmu duszpasterskiego, za wszelką bezpłodną tęsknotą  

za przeszłością, abyśmy mogli się otworzyć na radosną nowość Ewangelii. 

Także w naszych czasach, rozdartych tragediami wojny i zagrożonych 

zasmucającą chęcią podkreślania różnic i wzniecania konfliktów, niech  

z nowym zapałem zostanie zaniesiona do wszystkich Dobra Nowina,  

że w Jezusie przebaczenie zwycięża grzech, życie pokonuje śmierć, a miłość 

strach, dając poczucie bezpieczeństwa i nadzieję. Z takim przekonaniem, 

akceptując propozycję Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, ogłaszam 

październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym, aby bardziej 

rozbudzić świadomość missio ad gentes i podjąć z nową energią misyjną 

przemianę życia i duszpasterstwa”. 

W odpowiedzi na pragnienie Papieża Franciszka i w poczuciu 

odpowiedzialności za misyjny wymiar Kościoła chcemy przeżyć 

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny – Październik 2019 w duchu refleksji, 

modlitwy i świętowania posługi misyjnej. 
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W odpowiedzi na prośbę Ojca Świętego w naszej diecezji odbędą się 

następujące wydarzenia: 

1 października – godz. 1800. Otwarcie wystawy: „Nadzwyczajny Miesiąc 

Misyjny w Diecezji Toruńskiej”. Muzeum Diecezjalne w Toruniu. 

5 października – godz. 1000. Diecezjalne Spotkania Misyjne w Działdowie. 

Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i parafia pw. św. Wojciecha 

Biskupa i Męczennika. 

12 października – godz. 1600. Toruńska Strefa Uwielbienia. Mission  

is possible. Ochrzczeni i posłani. Kościół Ducha Świętego w Toruniu. 

19 października – godz. 1000. Diecezjalne Spotkania Misyjne w Chełmnie. 

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i parafia pw. Świętego 

Józefa. 

20 października – godz. 900. Katedra Świętych Janów w Toruniu. Msza św. 

z okazji Światowego Dnia Misyjnego. Przewodniczyć będzie bp Wiesław 

Śmigiel,  homilię wygłosi abp Tomasz Peta. 

 

Pielgrzymka do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej,  

Zakopanego i Krakowa 

W dniach od 3 do 6 października – autokarowa Pielgrzymka do Wadowic, 

Kalwarii Zebrzydowskiej, Zakopanego i Krakowa. W programie: Wadowice – 

Muzeum św. Jana Pawła II, Kalwaria Zebrzydowska (czwartek), Zakopane – 

min. Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, Gubałówka, 

Pustelnia św. Brata Alberta (piątek i sobota), Kraków – sanktuarium 

Miłosierdzia Bożego i powrót do Grudziądza (niedziela). W cenie – nocleg, 

obiadokolacja i śniadanie w Kalwarii Zebrzydowskiej, 2 noclegi,  

2 obiadokolacje i 2 śniadania w miejscowości Murzasichle, wjazd ma 

Gubałówkę. Wyjazd o godz. 500. Zbiórka o godz. 445 przy głównym wejściu  

do kościoła. 

INTENCJE 30.09.2019 r.  –  06.09.2019 r.  

Poniedziałek – 30.09.2019 r. św. Hieronima 
  700 + Irena Malinowska – intencja od rodziny 

  830 + Anastazja Nawrocka (w dniu urodzin ) oraz zmarli z rodzin z obojga stron 

1800 + Stanisław Tylicki – gregorianka 

1800 +  Mama Halina Górczyńska (w 10 r. śm.) i rodzice: Szczepaniak 

1800 + Maria Sarnowska (w 1 r. śm.) oraz zmarła Hanna i Wiesław Roda 

 

 

Wtorek – 01.10.2019 r. – św. Teresy od Dzieciatka Jezus 
  700 + Michał – gregorianka 

  830 + Maciej Nowakowski (w 20 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1800 + Ojciec Zbigniew – intencja od córki 

1800 + Siostra Barbara (w r. śm.) – intencja od siostry 

Środa – 02.10.2019 r. – Świętych Aniołów Stróżów 

  700 + Michał – gregorianka 

  830 + Mieczysława Laskowska – popogrzebowa 

1800 + Danuta Moczyńska – intencja od sąsiadów z ul. Jackowskiego 52 

1800 + Alicja Kmiecik (z okazji urodzin) – intencja od męża i dzieci 

1800 W intencji Panu Bogu wiadomej 

Czwartek – 03.10.2019 r. 

  700 + Michał – gregorianka 

  830 + Renata Gościnna (w 10 r. śm.) 

1800 O Boże błogosławieństwo dla ks. Bartka, opiekuna Apostolatu Margaretka  

i dla kapłanów pracujących w naszej Parafii  

– intencja od Apostolatu Margaretka 

Piątek – 04.10.2019 r. – św. Franciszka z Asyżu 

  700 + Michał – gregorianka 

  830 + Mąż Jan Skrzypek (w dniu urodzin) i zmarli z rodziny z obojga stron 

1630 + Rodzice, brat, teść i wujek 

1800 + Mama Franciszka (w r. śm.) i Franciszek Błażyński (w r. śm.) 

Sobota – 05.10.2019 r. – Rocznica Poświecenia Bazyliki Katedralnej w Toruniu 

  700 Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu 

Sercu NMP 

  830 + Michał – gregorianka 

1800 + Maria Pająk (w 10 r. śm.), Feliks i zmarli z rodziny 

Niedziela 06.10.2019 r. 

  700 + Rodzice: Irena i Bolesław, brat Krzysztof i dziadkowie 

  930 Żywy Różaniec 

  930 + Ojciec Albin (w r. śm.), syn Ireneusz (w 11 r. śm. i z okazji urodzin), 

rodzice: Gertruda i Władysław oraz zmarli z rodziny 

11góra + Antoni (w 12 r. śm.), Władysława (w 6 r. śm.) i Leszek Kraszewscy  

oraz zmarli z rodziny 

11dół W intencji Panu Bogu wiadomej 

1230 + Helena Klimczuk (w 4 r. śm) i zmarli z rodziny 

1230 + Mama Mieczysława (z okazji urodzin) 

1500 + Zbigniew Pawłowski (w dniu urodzin), Irena i Józef Bronzel oraz Józefina 

i Bronisław Pawłowscy 

1500 + Stanisław Drobny (w 3 r. śm.), rodzice: Krystyna i Józef oraz Leszek 

Szydłowski i rodzice: Maria i Hipolit 

1800 + Michał – gregorianka 


