Ogłoszenia Duszpasterskie

na XXXIII Niedzielę Zwykłą
1. Kolekta z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby Wyższego
Seminarium Duchownego w Toruniu, natomiast zbiórka do puszek
na działalność Grudziądzkiego Centrum Caritas. Za wszelkie ofiary
składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
2. We najbliższy wtorek o godz. 1900 odbędzie się posiedzenie Parafialnej
Rady Gospodarczej, natomiast w środę również o godz. 1900 –
posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
3. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek. Po Mszy św. – spotkanie Kręgu
Biblijnego.
4. W czwartek po wieczornej Mszy św. – spotkanie Bractwa św. Józefa.
5. W piątek z okazji wspomnienia św. Cecylii zapraszamy na Mszę św.
w intencji naszego parafialnego chóru Maksymilianum. Po Mszy św.
w sali na dole – spotkanie członków chóru i zespołu muzycznego KSM.
6. Za tydzień będziemy przeżywali uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata. Jest to święto patronalne Akcji Katolickiej
i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Msza św. w intencji Akcji
Katolickiej odprawiona będzie o godz. 930 w naszym kościele, natomiast
KSM będzie uczestniczył we Mszy św. w Toruniu.
7. Zwracamy się z prośbą do osób udających się w kwietniu na pielgrzymkę
do Włoch, aby do końca listopada opłacić przelot samolotem. Cena
przelotu w obie strony wynosi 900 zł. Można wpłacać w Biurze
Parafialnym lub przelewem na konto parafialne 87 1240 3998 1111 0000
4146 9372. W tytule przelewu należy wpisać: Pielgrzymka oraz imię
i nazwisko osoby lecącej.
8. W nadchodzącym tygodniu Pan Organista będzie roznosił opłatek przy
ul. Śniadeckich 16-40. Opłatek można nabyć również w Biurze
Parafialnym.
9. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Benedykta Górska z ul. Szachnitowskiego 3, lat 96
+ Stefania Męczyńska z ul. Konopnickiej 15, lat 91
+ Magdalena Krasińska z ul. Śniadeckich 12, lat 33
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
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Miejsca pielgrzymkowe

Sanktuarium Św. Michała Archanioła w Monte Sant’Angelo
W południowo-wschodnim regionie Włoch, zwanym Apulią, na górze
Gargano, w mieście Monte Sant’Angelo znajduje się jedno z najsłynniejszych
w Kościele katolickim sanktuariów ku czci świętego Michała Archanioła.
Na szczycie góry wznosi się jedyna w swoim rodzaju bazylika. To niezwykłe
miejsce położone w regionie, który stanowi „ostrogę” włoskiego buta, widnieje
na wysokości 856 m n.p.m.
Początki tutejszego sanktuarium sięgają końca V wieku. Najstarsze źródła
pisane świadczące o starożytności tego miejsca to dwa listy papieża św.
Gelazego I pisane na przełomie 493 i 494 roku do biskupów oraz Liber de
apparitione Sancti Michaelis in Monte Gargano z VIII wieku. W księdze tej
opisane są objawienia św. Michała Archanioła.
Po raz pierwszy Archanioł objawił się w 490 r. biskupowi Sipontu św.
Wawrzyńcowi. Zostało to poprzedzone takim wydarzeniem… Pewnemu
bogatemu włościaninowi uciekł byk. Właściciel dostrzegł go na szczycie góry,
klęczącego u wejścia do groty – w miejscu przyszłych objawień. Włościanin
nie mógł tam dojść, więc w gniewie napiął łuk i wypuścił strzałę, by ukarać
śmiercią nieposłuszne zwierzę. Ale, oto stała się rzecz dziwna. Strzała…
obróciła się i trafiła go w nogę. Przestraszony, pobiegł opowiedzieć o tym
niesamowitym zdarzeniu miejscowemu biskupowi.

Ten niezwłocznie zarządził trzy dni publicznych modlitw i pokuty. Kiedy
chylił się ku wieczorowi ostatni pokutny dzień, a było to 8 maja, św. Michał
ukazał się biskupowi i powiedział: Ja jestem Archanioł Michał, stojący przed
obliczem Boga. Grota jest mnie poświęcona; ja jestem jej strażnikiem… Tam,
gdzie się otwiera skała, będą przebaczone grzechy ludzkie… Modlitwy, które
będziecie tu zanosić do Boga, zostaną wysłuchane. Idź w góry i poświęć
tę grotę dla kultu chrześcijańskiego. Biskup ze strachu przed poganami,
dla których Monte Gargano od niepamiętnych czasów było miejscem świętym,
długo się wahał, zanim zdecydował się wypełnić polecenie Archanioła.
Bazylika w Monte Sant’Angelo od wieków była celem pielgrzymek nie tylko
zwykłych ludzi, ale również papieży, świętych i władców. Wśród papieży
pielgrzymujących do Monte Sant’Angelo przypomnijmy św. Gelazego I,
św. Agapita I, św. Leona IX, św. Celestyna V, Aleksandra III, Grzegorza X,
bł. Urbana II, Kaliksta II, który ogłosił Michała Archanioła „Księciem
i opiekunem całego świata”. Przed wyborem na stolicę Piotrową udał się tam
też św. Grzegorz Wielki, natomiast Bonifacy IX przyznał odwiedzającym
to miejsce odpust zupełny. W grocie gościł też papież Leon XIII, autor słynnej
modlitwy-egzorcyzmu do św. Michała Archanioła. Wreszcie 24 maja 1987
roku przybył tu z pielgrzymką papież-Polak Jan Paweł II.
Więcej informacji na http://sanctus.pl w zakładce Sanktuaria
INTENCJE 18.11.2019 r. – 24.11.2019 r.
Poniedziałek – 18.11.2019 r. – bł. Karoliny Kuzkówny
700
+ Siostra Aniela oraz bracia: Tadeusz i Jan
830
+ Barbara Darczyńska – gregorianka
1800
+ Syn Błażej (w dniu urodzin)
1800
+ Mama Anna Grabowska (w 11 r. śm.), tata Franciszek i zmarli z rodziny
1800
+ Wanda Pomaska (w 1 r. śm.) i Zbigniew Jerzy Pomaski (w r.)
Wtorek – 19.11.2019 r.
700
+ Mama Marianna (w 4 r. śm.) oraz zmarli z rodziny: Zielazkiewiczów
i Gosienieckich
830
+ Barbara Darczyńska – gregorianka
00
18
+ Mąż Lech Kopaczewski (w 21 r. śm.), rodzice z obojga stron
1800
+ Rodzice: Jadwiga i Józef, brat ks. Józef oraz krewni i znajomi
1800
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Renaty
Soberskiej z okazji urodzin oraz dla całej rodziny
Środa – 20.11.2019 r. – św. Rafała Kalinowskiego
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i pomoc
Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin
830
+ Barbara Darczyńska – gregorianka

1800
1800
1800

+ Córka Joanna Drzymalska (w 21 r. śm.)
+ Regina i Janusz Matras
+ Rodzice: Stefania i Józef, rodzeństwo: Bogumiła, Regina, Krystyna,
Ryszard, babcie i dziadkowie z obojga stron oraz rodzice chrzestni

Czwartek – 21.11.2019 r. – Ofiarowanie NMP
700
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące
830
+ Barbara Darczyńska – gregorianka
00
18
+ Edward Musalewski (w 78 rocznicę urodzin)
1800
+ Marian Kalinowski (w dniu urodzin) oraz Eugenia Kalinowska
(w 3 r. śm.)
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Bernadety
Piątek – 22.11.2019 r. – św. Cecylii
700
+ Barbar Darczyńska – gregorianka
830
+ Mąż Henryk (w 13 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron
1800
+ Edmund Ormiński (w 10 r. śm.) – intencja od żony, dzieci i wnucząt
00
18
+ Helena, Jan, Stanisław oraz zmarli z rodziny Lewandowskich
1800
O Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo św. Cecylii dla Chóru
Maksymilianum oraz o życie wieczne dla zmarłych chórzystów
i dyrygentów: Sebastiana i Adama
Sobota –23.11.2019 r.
700
+ Monika Ostrowska
830
+ Barbara Darczyńska – gregorianka
1800
+ Wiesław Dąbrowski (w 1 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron
1800
+ Urszula, Leokadia, Stanisław Orkiszewscy i Jadwiga Stopel
Niedziela – 24.11.2019 r. – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
700
+ Rodzice: Jan i Małgorzata oraz Stefan i Jadwiga, rodzeństwo i zmarli
z obojga stron
30
9
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
930
W intencji Akcji Katolickiej
1100góra + Dziadkowie Jan i Kunegunda, ciocia Marysia i zmarli z rodziny
1100dół + Lidia Dąbrowska (w 2 miesiące po śmierci)
– intencja od rodziców i rodzeństwa
30
12
+ Rodzice: Helena i Bernard, brat Zdzisław Osiński i zmarli z rodziny
Buczkowskich
1230
+ Rodzice: Leokadia i Feliks Łęgowscy
1230
+ Stefania Krauzewicz (w 2 r. śm.) i zmarli z rodziny
1500
1800
+ Barbara Darczyńska – gregorianka

