Ogłoszenia Duszpasterskie

na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
1. Przeżywamy dzisiaj 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.
Po Mszy św. o godz. 930 – wystawienie Najświętszego Sakramentu,
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt poświęcenia
rodzaju ludzkiego Sercu Pana Jezusa. Za udział w tym nabożeństwie
możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
2. W tym tygodniu nie będzie spotkania Kręgu Biblijnego.
3. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
4. W najbliższy czwartek przypada święto św. Andrzeja Apostoła. Był
pierwszym uczniem powołanym przez Pana Jezusa, bratem św. Piotra.
Tradycja głosi, że po zesłaniu Ducha Świętego udał się do Grecji, gdzie
oddał życie za wiarę, ukrzyżowany głową do dołu. Pamiątką tego są tak
zwane krzyże św. Andrzeja w kształcie litery „X”.
5. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
 I piątek – Msza św. wotywna do NSPJ o godz. 700 i 1800.
O godz. 1500 Koronka do miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie
Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Spowiedź od godz. 1600. Msza św. w intencji Misji 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.
6. W najbliższą niedzielę o godz. 930 – Msza św. dziękczynna Apostolatu
Margaretka za pielgrzymkę do Torunia.
7. W najbliższą niedzielę rozpoczyna się Adwent – okres radosnego i
pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Wejdźmy w ten
piękny, choć krótki czas wyciszeni i odpowiednio duchowo nastawieni.
8. W minionym tygodniu zmarła:
+ Teresa Mielus z ul. Śniadeckich 27, lat 79
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…
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Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata to ostatni mocny
akord
roku
liturgicznego
przed
adwentowym wyciszeniem. Do kalendarza
liturgicznego została wprowadzona przez
papieża Piusa XI w 1925 roku, na
zakończenie przypadającego wówczas
Roku Jubileuszowego. W odnowionej
liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w
ostatnią niedzielę roku kościelnego dla
podkreślenia, że wszystko ma swój
początek i
będzie
miało
swoje
ukoronowanie w Chrystusie. W dzisiejszą
niedzielę warto zapytać się siebie: na ile
świadomie przeżywam rok liturgiczny i czynnie włączam się w jego
celebracje? Warto też spojrzeć wstecz i zrobić osobisty rachunek sumienia
z budowania, pogłębiania mojej przyjaźni z Panem Bogiem i bliźnimi.
Pamiętajmy, że zawsze jest czas i miejsce, aby to jeszcze naprawić. Tylko
zjednoczeni z Chrystusem możemy zdążać do jedności królestwa, w którym
Pan Bóg „otrze wszelką łzę” i będzie wszystkim we wszystkich.

Komunikat w sprawie kanonicznego objęcia diecezji
przez nowego Biskupa Toruńskiego i jego ingresu
do bazyliki katedralnej Św. Janów w Toruniu
1. Biskup Wiesław Śmigiel przejmie kanonicznie diecezję toruńską jako
jej biskup diecezjalny w dniu 8 grudnia br., o godz. 17.00, w bazylice
katedralnej Św. Janów w Toruniu. Do obecności zobowiązani są
członkowie Kolegium Konsultorów. Natomiast bardzo wskazana jest
obecność kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich,
zwłaszcza z parafii toruńskich i parafii podmiejskich Torunia.
2. Uroczysty ingres nowego Biskupa Toruńskiego do bazyliki katedralnej
Św. Janów w Toruniu nastąpi w dniu 10 grudnia br. (niedziela), o godz.
12.00. W ingresie, wraz z Nuncjuszem Apostolskim w Polsce i
przedstawicielami Episkopatu Polski, uczestniczą kapłani i delegacje
parafii całej diecezji. Należy wcześniej tak zaplanować i ogłosić
wiernym program niedzielnych Mszy św. w parafiach, by umożliwić
wszystkim uczestnictwo w ingresie.
3. W dniu 9 grudnia br. o godzinie 18.00 w kościele p.w. Ducha Świętego
w Toruniu (O.O. Jezuici) rozpocznie się modlitewne czuwanie
młodzieży. Natomiast w dniach kanonicznego objęcia diecezji oraz
ingresu zalecana jest w kościołach diecezji toruńskiej szczególna
modlitwa w intencjach nowego biskupa diecezjalnego. W dniu ingresu,
o godz. 12.00, odezwą się dzwony kościołów diecezji toruńskiej.
+ Andrzej Suski
Administrator Apostolski Diecezji Toruńskiej
INTENCJE 27.11.2017 r. – 03.12.2017 r.
Poniedziałek – 27.11.2017
700
O Dary Ducha Świętego dla Wiktorii i Daniela oraz za dusze w czyśćcu
ciepiące
30
8
+ Halina Tolla – gregorianka
1800
Wtorek – 28.11.2017 r.
700
+ Ryszard Gliniecki – popogrzebowa
830
+ Halina Tolla – gregorianka
1800
+ Za zmarłych z rodziny Cieszewskich, Rydlewskich i Nawrockich
1800
+ Mąż Julian (w dniu urodzin), rodzice: Smulczyńscy i Kalita, siostra
Krystyna, Wojciech oraz Józefa Kwintal
Środa – 29.11.2017 r.
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Ewy (z okazji urodzin) oraz dla Dominika

830
1800
1800

+ Halina Tolla – gregorianka
+ Eugeniusz Grynda (w 2 r. śm.)
+ Mąż Edmund Bartkowski (w dniu urodzin) i zmarli z rodziny

Czwartek – 30.11.2017 r. – św. Andrzeja Apostoła
700
+ Halina Tolla – gregorianka
830
1800
+ Mama Mieczysława, ojciec Jan i zmarli z rodziny Przybylskich
i Misiornych
Piątek.01.12.2017 r.
700
O łaskę przymnożenia wiary, zdrowie duszy i ciała oraz o łaski do
dźwigania krzyża dla rodziny
700
+ Halina Tolla – gregorianka
830
+ Edward Onyskow (w rocznicę urodzin) oraz zmarli z rodziny: Ryszard,
Jan i Henryk
1800
+ Paweł Czapowski i zmarli mieszkańcy z ul. Śniadeckich 21
1800
+ Edmund Büttner (w dniu urodzin), brat Zygmunt, zmarli z rodziny:
Büttner i Stanowskich – intencja od żony z rodziną
Sobota – 02.12.2017 r.
700
Za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Poczęciu NMP
30
8
+ Halina Tolla – gregorianka
830
+ Ryszard Kurzawiak (w 1 r. śm.)
830
+ Halina Tolla – popogrzebowa
1800
+ Renata Góralska – intencja od sąsiadów z ul. Konopnickiej 27
(druga klatka)
1800
+ Stanisława (w 22 r. śm.) i Bronisław (w 17 r. śm.), mama Jadwiga
i mama Kazimiera
1800
+ Kazimierz Goździk (w 2 r. śm.) i zmarli z rodziny
Niedziela - 03.12.2017 r.
700
+ Halina Tolla – gregorianka
930
W intencji Żywego Różańca
930
W intencji Apostolatu Margaretka, jako wyraz wdzięczności za
Pielgrzymkę do Torunia
1100góra W intencji Ojczyzny: o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi Królowej
Polski dla prezydenta, rządu i całego Narodu Polskiego
1100dół
1230
+ Kazimierz Wycinek (w dniu urodzin)
1230
+ Mama Teresa Czarnecka (z okazji urodzin i w r. śm.)
– intencja od córki
1500
+ Alfreda i Brunon Sander i zmarli z rodziny oraz dusze potrzebujące
pomocy
1800
+ Rodzice: Gertruda i Franciszek, brat Ryszard i zmarli z obojga stron
00
18
+ Bożena Hapke (w 2 r. śm.) i zmarli z rodziny

