Ogłoszenia Duszpasterskie

na XXIX Niedzielę Zwykłą
1. Rozpoczynamy dzisiaj Tydzień Misyjny. Kolekta z dzisiejszej niedzieli
przeznaczona jest na Misje, natomiast zbiórka do puszek na wsparcie
działalności Grudziądzkiego Centrum Caritas. Cel szczególny
dzisiejszej zbiórki to „Pomoc dla Krzysia”. 15-letni Krzysiek, będący
mieszkańcem Bursy Caritas jest osobą niesłyszącą od urodzenia. Dzięki
wszczepionemu implantowi słuchowemu może żyć w świecie dźwięków.
Niestety sprzęt, który chłopiec otrzymał w ramach refundacji z NFZ liczy
sobie 12 lat i stracił przydatność do dalszego użytkowania. Wymiana
urządzenia na nowe ma nastąpić w 2024 r. W związku z tym konieczna jest
naprawa implantu, której koszt wynosi ok. 8.500 zł. Polecamy tę zbiórkę
ofiarności Parafian.
2. Również dzisiaj ma miejsce doroczne liczenie wiernych uczęszczających
na Mszę św. oraz przystępujących do Komunii św.
3. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
połączona z nabożeństwem różańcowym. Msza św. dziękczynna
za pielgrzymkę do Wadowic, Zakopanego i Krakowa o godz. 1800.
Po Mszy św. – spotkanie Kręgu Biblijnego.
4. W czwartek o godz. 1700 – katecheza sakramentalna dla dzieci
pierwszokomunijnych, o godz. 1900 – spotkanie Wspólnoty Modlitewno
– Ewangelizacyjnej Emaus.
5. Zachęcamy wszystkich parafian do licznego udziału w nabożeństwie
różańcowym, które w naszym kościele odprawiamy: dla dzieci:
w poniedziałek, środę i piątek o godz. 1700, natomiast dla młodzieży
i dorosłych każdego dnia o godz. 1730.
6. W imieniu Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła na Lotnisku
zapraszamy na koncert Eleni, który odbędzie się w najbliższą sobotę
o godz. 1930 w tamtejszym kościele.
7. Za tydzień gościem naszej Wspólnoty Parafialnej będzie Pan Zbigniew
Branach. Autor kilkuset esejów i słuchowisk radiowych oraz kilkunastu
książek. Nasz gość po każdej Mszy św. przedstawi świadectwo o świętym
Janie Pawle II i błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszko.
8. W minionym tygodniu odeszła do wieczności:
+ Barbara Grabowska z ul. Śniadeckich 38, lat 71
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…
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Rekolekcje parafialne Odpust ku czci św. Jana Pawła II
W dniu dzisiejszym rozpoczynamy trzydniowe rekolekcje parafialne
poprzedzające Odpust Parafialny ku czci św. Jana Pawła II. Poprowadzi je ks.
Paweł Szczęsny. Nauki rekolekcyjne – podczas wszystkich Mszy św.
niedzielnych, w poniedziałek o godz. 830 i 1800 oraz we wtorek o godz. 830.
Spowiedzi słuchamy 15 minut przed każdą Mszą św. natomiast
w poniedziałek od godz. 800 i 1730.
W poniedziałek i wtorek zbierana będzie
kolekta dla rekolekcjonisty, jako wyraz
wdzięczności za wygłoszone Słowo Boże.
Rekolekcje zakończą się w dzień Odpustu
Parafialnego ku czci św. Jana Pawła II, czyli
we wtorek o godz. 1800.
Mszy św.
przewodniczyć będzie Ksiądz Biskup
Wiesław Śmigiel, który dokona poświęcenia
witraża
poświęconego
sakramentowi
małżeństwa, ufundowanego przez ks. Prałata
Henryka Kujaczyńskiego.

Św. Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie
Człowiekowi nie wystarczają relacje czysto funkcjonalne. Potrzebuje więzi
międzyosobowych sięgających głęboko do jego wnętrza, wyrażających
całkowicie bezinteresowny dar z siebie. Pośród takich więzi fundamentalne
znaczenie mają relacje powstające w rodzinie między małżonkami oraz między
rodzicami a dziećmi. Cała ogromna sieć ludzkich relacji rodzi się i nieustannie
odradza dzięki tej więzi, poprzez którą mężczyzna i kobieta uznają, że są dla
siebie nawzajem stworzeni, i postanawiają połączyć swoje drogi, tworząc jedną
wspólnotę życia.

Wypominki jednorazowe i roczne
Obok Biuletynu wyłożone są kartki na wypominki. Można je składać
w Biurze Parafialnym. Wypominki roczne odczytywane będą w drugi piątek
miesiąca podczas Mszy św. o godz. 1700, wypominki jednorazowe – od 2 do 8
listopada po Mszach św. o godz. 830 i 1800.
INTENCJE 21.10.2019 r. – 27.10.2019 r.
Poniedziałek –21.10.2019 r.
700
+ Michał – gregorianka
830
Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Jerzego w 45 r. sakramentu małżeństwa
i o Boże błogosławieństwo dla rodziny
1800
+ Leon Pieczatowski – popogrzebowa
1800
+ Konrad Kaszuba (w dniu urodzin ) i zmarli z rodziny z obojga stron
00
18
O błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi dla Zarządu i pracowników Fabryki
Świec Muller oraz ich rodzin – intencja od Szkoły Maryi
Wtorek – 22.10.2019 r. – św. Jana Pawła II
700
+ Michał – gregorianka
830
O głęboką wiarę i odnalezienie drogi do Jezusa przez ręce Maryi dla Wiktorii
i Daniela
1800
Suma Odpustowa za Parafian
Środa – 23.10.2019 r.
700
+ Michał – gregorianka
830
+ Brat Edward i zmarli z rodziny oraz Irena Starobrat i dusze w czyśćcu
cierpiące
1800
+ Tata Kazimierz Gackowski (w 11 r. śm.) i mama Helena Gackowska
(w r. śm.)
1800
+ Rodzice: Regina i Władysław oraz zmarli z obojga stron
1800
Msza św. dziękczynna za pielgrzymkę do Zakopanego
Czwartek – 24.10.2019 r.
700
+ Michał – gregorianka

+ Rodzice: Franciszka i Władysław, dziadkowie: Mariana i Wojciech
oraz siostry: Hanna i Narcyza
1800
+ Jerzy Michalski – popogrzebowa
1800
+ Anna i Stanisław Kot oraz rodzice z obojga stron; zmarli z rodziny
Piechockich oraz Natalia Sztandarska i Krystyna Żukiewicz
1800
O błogosławieństwo Boże dla doktora Michała Lenkiewicza i jego rodziny
Piątek 25.10.2019 r.
700
+ Michał – gregorianka
830
+ Gizela Bielecka – popogrzebowa
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Władysławy i Jana w 50 rocznicę ślubu
oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziców, dzieci i wnuków
00
18
+ Teresa (w rocznicę urodzin), rodzice: Łucja i Mieczysław i zmarli z obojga
stron
1800
+ Łukasz Kruszyński (w 1 r. śm.), Piotr Kruszyński (w 32 r. śm.), Małgorzata
Brzezińska (w 4 miesiące po śmierci) oraz zmarli z rodziny: Andrzejczak
i Kuszyńskich
Sobota – 26.10.2019 r.
700
+ Michał – gregorianka
30
8
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny
1800
+ Stefania Solecka (w 1 r. śm.) i Franciszek Solecki (w r. śm.)
1800
W 50 rocznicę ślubu Teresy i Tadeusza w podziękowaniu za otrzymane łaski,
z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej na dalsze lata
dla Jubilatów z rodziną
1800
+ Mąż Zbigniew Wiśniewski (w 4 r. śm.) i rodzice: Genowefa i Franciszek
oraz teść Jan
Niedziela – 27.10.2019 r.
700
+ Michał – gregorianka
930
Msza święta dziękczynna za odzyskanie niepodległości przez miasto
Grudziądz i powrót do macierzy, z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze
lata i dla naszego miasta i naszej Ojczyzny
930
+ Lidia Tyburska (z okazji urodzin)
1100góra Msza św. za Parafian
1100dół + Mąż Andrzej Świtalski (w 4 r. śm.)
1230
+ Mąż Ryszard (w 25 r. śm.) i rodzice: Helena i Edward Grzemscy
oraz dusze w czyśćcu cierpiące
1230
+ Barbara, Janina, Irena Becherka i zmarli z rodziny
1500
+ Franciszek Sobótka (w 31 r. śm.) i zmarli rodzice z obojga stron i zmarli
z rodziny
00
15
+ Bożena Maria Jankiewicz
1500
+ Genowefa i Leszek Lewandowscy
1800
W podziękowaniu za otrzymane Dary Ducha Świętego oraz
błogosławieństwo Boże dla Marcina i całej rodziny
830

