Ogłoszenia Duszpasterskie
na II Niedzielę Adwentu
1. Dzisiejsza kolekta gospodarcza przeznaczona jest na potrzeby naszej
parafii, natomiast zbiórka do puszek, którą przeprowadzamy po Mszy św.
będzie wyrazem naszej troski o Kościół na Wschodzie. Za wszelkie
złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
2. Zachęcamy do udziału w roratach, które w naszym kościele odprawiamy
o godz. 630 od poniedziałku do soboty. Dzieci zapraszamy na roraty
we wtorki i czwartki na godz. 1700 do dolnego kościoła. Dzieci zachęcamy
do przyniesienia ze sobą lampionów.
3. Już po raz 26 w okresie Adwentu Caritas w Polsce organizuje Wigilijne Dzieło
Pomocy Dzieciom. Przekazując na ten cel 8 zł otrzymamy małą świecę,
natomiast za 15 zł można otrzymać dużą świecę.
4. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek. Po Mszy św. wieczornej – spotkanie
Kręgu Biblijnego.
5. W czwartek o godz. 1600 – spotkanie Parafialnego Klubu Seniora, o godz.
1900 – spotkanie Wspólnoty Modlitewno – Ewangelizacyjnej Emaus.
6. W sobotę o godz. 1000 w Bursie Caritas przy ul. Chełmińskiej 97 odbędzie
się Adwentowy Dzień Skupienia dla kandydatów przygotowujących się
do sakramentu bierzmowania. Uczestnictwo w Dniu Skupienia jest
warunkiem koniecznym do dalszych przygotowań.
7. Pragniemy serdecznie podziękować Bractwu św. Józefa, ks. Łukaszowi
– duchowemu opiekunowi Bractwa, Panu Zbigniewowi Mulawie oraz
Panu kościelnemu Leszkowi – za ufundowanie, zakup i wykonanie
oświetlenia na zewnątrz kościoła od strony ul. Wyspiańskiego.
8. W dwie najbliższe niedziele (15 i 22 grudnia) po Mszach św. o godz. 930,
1100 i 1230 odbędzie się kiermasz świąteczny przygotowany przez
pracowników i uczestników Domu Dziennego Pobytu. Będzie można
nabyć dekoracje i ozdoby świąteczne. Dochód z kiermaszu przeznaczony
zostanie na cele naszej Parafii.
9. W nadchodzącym tygodniu Pan Organista będzie roznosił opłatek
przy ul. Korczaka. Opłatek można nabyć również w Biurze Parafialnym.
10. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Maria Kitowska z ul. Śniadeckich 28, lat 79
+ Ignacy Janiszewski z ul. Śniadeckich 40, lat 81
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 Świętego Oblicza w Manoppello
Manoppello położone jest we Włoszech, w regionie
Abruzja, w prowincji Pescara. Miasteczko jest
usytuowane w Apeninach Środkowych, na wysokości 217
m n.p.m. Miejscowość stała się słynna za sprawą Całunu
z Manoppello – relikwii, co do której istnieją przesłanki,
iż jest chustą grobową Chrystusa.
W kapucyńskim Sanktuarium Świętego Oblicza
w Manoppello, w oszklonej gablocie nad ołtarzem
znajduje się jedna z najcenniejszych relikwii
chrześcijaństwa – Chusta Św. Weroniki. Jest to mały fragment delikatnego
materiału, który patrząc pod światło wydaje się prawie przezroczysty. Znajduje
się na nim twarz mężczyzny z otwartymi oczami charakteryzująca się
niezwykłym spokojem. Odkrycia relikwii dokonali malarka ikon siostra
Blandina Schlömer i historyk sztuki ojciec Heinrich Pfeiffer. Chusta
przykrywała głowę złożonego w grobie Jezusa. Uważa się, iż uwieczniony
na niej wizerunek przedstawia twarz Zmartwychwstałego. Na obrazie nie ma
śladu żadnych farb, pędzla ani ołówka. Według odkrywców wizerunek
nie został namalowany przez człowieka i powstał w chwili zmartwychwstania
Jezusa. Najbardziej zadziwiający jest fakt, iż Całun z Manoppello odpowiada
całkowicie Całunowi z Turynu. Wydaje się, iż jest obliczem tej samej Osoby.

Na Całunie Turyńskim jednakże rany są otwarte i krwawiące, a na Chuście
z Manoppello zasklepione i zabliźnione.
Całun z Manoppello odnaleziono w schowku nad bramą Edessy. Następnie
relikwia trafiła w ręce cesarzy bizantyjskich. W późniejszym okresie
w nieznanych okolicznościach znalazła się w Rzymie. W XVI wieku chustę
skradziono.
Obecnie do Manoppello co roku przybywa wielu pielgrzymów. Rok 2006
ogłoszono rokiem jubileuszu Całunu z Manoppello. Papież Benedykt XVI
odwiedził sanktuarium 1 września 2006 roku.
Więcej informacji na http://manoppello.eu

Zbiórka do puszek na „Pomoc dla Wojtusia”.
Za tydzień zbiórka do puszek na wsparcie działalności Grudziądzkiego
Centrum Caritas. Cel szczególny zbiórki to „Pomoc dla Wojtusia”. Jest to
chłopiec, który w wieku 8 lat musiał rozpocząć najważniejszą walkę w swoim
życiu z największym wrogiem – czerniakiem. Początkowo było to niewielkie
znamię, ale po czasie przerażająca prawda stała się faktem. Przerzuty pojawiły
się dość szybko. Wojtuś przeszedł 5 operacji. Po każdej pojawiała się nadzieja.
Teraz czeka go jeszcze jedno leczenie, ale kosztuje 150 000 zł. Polecamy
tę zbiórkę ofiarności Parafian.
INTENCJE 09.12.2019r. – 15.12.2019r.
Poniedziałek – 09.12.2019 r.
630
830
+ Marian Witkowski (z okazji urodzin)
1800
+ Ludgarda i Zygmunt Drzymalscy oraz rodzice z obojga stron
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Bernadety z rodziną
1800
+ Marta Prietz (w 5 r. śm.), mąż Zygfryd oraz syn Zdzisław i synowa Hanna
Wtorek – 10.12.2019 r.
630
830
+ Maria i Zdzisław
17 00
18 00 + Ryszard Smaga – intencja od sąsiadów z ul. Jackowskiego 54
1800
+ Józef Łukasik (w 3 r. śm.) i rodzice: Stefan i Bronisława Boryna oraz
Stanisława i Władysław Łukasik
Środa – 11.12.2019 r.
630
830
+ Mąż Józef Łukaszewski, siostra Stefania i bracia: o. Kazimierz, Gerard
i Stanisław oraz rodzice z obojga stron

1800
1800
1800

+ Zygfryd Monkiewicz (w 1 r. śm.) i zmarli z rodziny
+ Mąż Jerzy Makowski i rodzice z obojga stron oraz brat Alojzy
+ Mąż Edward (w 36 r. śm.) i rodzice z obojga stron oraz brat Franciszek

Czwartek – 12.12.2019 r.
630
830
17 00
1800
+ Mąż Józef (w 12 r. śm.), syn Robert, rodzice: Stanisława i Izydor oraz brat
Tadeusz
1800
Za dusze w czyśćcu cierpiące
1800
+ Benedykta Górska – popogrzebowa
Piątek – 13.12.2019 r. – św. Łucji
630
830
1700
Msza św. zbiorowa za zmarłych
1800
+ Syn Paweł i mama Gertruda Michalak
00
18
+ Tata Stanisław Babiński (z okazji urodzin ) i zmarli z rodziny
1800
+ Henryk Frankiewicz (w 21 r. śm) i zmarli rodzice: Żurawscy i Frankiewicz
Sobota – 14.12.2019 r.
630
830
+ Stefania Męczyńska – popogrzebowa
1800
+ Marianna Lewandowska, Elżbieta Lewandowska i zmarli z rodziny
1800
+ Łucja i Alfons Cibor; Józefina, Bronisław, Zbigniew Pawłowscy; Gertruda
i Jan Kanicz
1800
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodzin: Owczarskich,
Szmitkowskich, Synkowiczów i za zmarłych z tych rodzin
Niedziela 15.12.2019 r.
700
Za Parafian
30
9
+ Edward Borowski i zmarli z rodziny
930
+ Jan Borzyszkowski (w r. śm.) i zmarli z rodziny Borzyszkowskich
930
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej i zdrowie z okazji urodzin dla Anny z rodziną
11góra + Robert Walawander (w 10 r. śm.) i zmarli z rodziny
11dół + Hygina i zmarli z rodziny
1230
+ Władysław Roszkowski (w 32 r. śm.), Kazimierz (w 30 r. śm.) i ciocia
Jadwiga Piekutowska (w 30 r. śm..)
1230
+ Mama Zofia Jasińska (w 1 r. śm.)
1500
+ Rodzice: Gertruda i Franciszek, rodzice z obojga stron, Celestyn i Teresa,
Maciej oraz zmarli z rodziny
1800
+ Jan Pietrykowski – intencja od kuzynki z rodziną

