Ogłoszenia Duszpasterskie
na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
1. Dzisiaj o godz. 1100 w górnym kościele Msza św. z udziałem dzieci,
które w ubiegłym roku przystąpiły po raz pierwszy do Komunii
Świętej. Dzieci te przychodzą, o ile to możliwe, ubrane w alby. Prosimy
również o zabranie ze sobą świec, abyśmy mogli jeszcze raz wspólnie
odnowić przyrzeczenia chrztu świętego.
2. Pragniemy podziękować rodzicom i dzieciom przyjętym w ubiegłą
niedzielę do I komunii św. za ofiary złożone na rzecz naszej parafii.
Zebrana została kwota 4.070 zł. Zamówiony został kielich mszalny z
pateną oraz puszka do przechowywania Komunii św.
3. W dniu dzisiejszym – zbiórka do puszek na działalność
Grudziądzkiego Centrum Caritas.
4. W dniu jutrzejszym czcimy Maryję jako Matkę Kościoła.
5. W najbliższy wtorek nie będzie spotkania Kręgu Biblijnego.
6. Nabożeństwo majowe ku czci Matki Bożej odprawiać będziemy
każdego dnia po wieczornej Mszy Świętej z wyjątkiem środy i niedzieli.
W środę i niedzielę nabożeństwo majowe – o godz. 1730.
7. W najbliższą środę Biuro Parafialne ze względu na wyjazd do Wilna
będzie czynne tylko w godzinach od 1600 do 1800.
8. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
połączona z Nabożeństwem Majowym poprzedzona śpiewem
Godzinek.
9. W czwartek przypada obchodzone od 5 lat w Polsce święto Jezusa
Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
10. W najbliższą niedzielę zbiorka do puszek na zorganizowanie
Grudziądzkiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Polecamy ją
ofiarności wiernych.
11. Dnia 2 czerwca 2018 r. nasza parafia organizuje wyjazd na Pola
Lednickie. Cena dla osób zamieszkałych na terenie naszej parafii to 40
zł, natomiast spoza niej 50 zł. Zapisy w biurze parafialnym.
12. W minionym tygodniu zmarli:
+ Julia Cierzyńska z ul. Asnyka 3, lat 24
+ Elżbieta Witkowska z ul. Grota Roweckiego 38, lat 69
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
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Biuro parafialne czynne:
od poniedziałku do piątku
od 16.00 do 18.00
oraz w środę i piątek od 10.00 do 12.00
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Festyn Parafialny pod hasłem: ”Parafia Dzieciom”
Tradycyjne w pierwszą niedzielę po Dniu Dziecka tj. 3 czerwca 2018 r.
w godzinach od 15.00 do 21.00 parafia nasza organizuje Festyn Parafialny
pod hasłem: „Parafia Dzieciom”. Całkowity dochód z festynu zostanie
przeznaczony na zorganizowanie wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i
młodzieży z naszej parafii. W związku z tym zwracamy się z prośbą o
wsparcie organizacji Festynu, czy to przez ufundowanie nagród związanych
z cegiełkami dobroci czy przez złożenie ofiary pieniężnej na organizację
festynu. Kosz na nagrody i skarbonka będą stały przy Ołtarzu Miłosierdzia
do końca maja. Zachęcamy także jak najliczniejszą grupę parafian do
upieczenia ciasta, które będzie można złożyć w darach ofiarnych 3 czerwca
podczas Mszy św. o godz. 930, lub w godzinach późniejszych w Sali
Parafialnej. Już dzisiaj wszystkich zapraszamy na nasz Festyn.

Kończy się czas Komunii św. wielkanocnej
Dzisiaj kończy się liturgiczny okres wielkanocny. Przypominamy, że
zgodnie z zaleceniami Konferencji Episkopatu Polski czas Komunii św.
wielkanocnej jest liczony od Środy Popielcowej do uroczystości Trójcy
Przenajświętszej. Zachęcamy tych, którzy z różnych powodów w tym czasie
jeszcze nie wypełnili trzeciego przykazania kościelnego, aby skorzystali z
zaproszenia i przygotowani przez sakrament pokuty zjednoczyli się z
Chrystusem w Eucharystii.

Pielgrzymka do Wilna
Parafia nasza wraz z parafią św. Józefa w Grudziądzu Mniszku organizuje
w dniach od 21 do 24 maja br. Pielgrzymkę do Wilna. Wyjazd z Grudziądza
o godz. 600 z parkingu przy kościele od strony ul. Wyspiańskiego. W Wilnie
nawiedzimy min. Kaplicę Matki Boskiej Ostrobramskiej, Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego, cmentarz na Rossie. Odwiedzimy również Troki
i zamek zbudowany przez księcia Witolda, Studzienniczną i miejsce, gdzie
pielgrzymował św. Jan Paweł II, Sokółkę i miejsce Cudu Eucharystycznego
oraz Białystok nazywany „Wersalem Podlasia”.

„Marsz dla Życia i Rodziny”
Parafia św. Mikołaja wraz z Międzyparafialnym Zespołem do Spraw
Organizacji Marszu dla Życia i Rodziny w Grudziądzu organizują w dniu
10 czerwca „Marsz dla Życia i Rodziny”. Uczestnicy Marszu gromadzą się
w Bazylice św. Mikołaja przy ulicy Kościelnej o godz. 1500. Po Modlitwie
u stóp Matki Boskiej Łaskawej – patronki Grudziądza, uczestnicy marszu
przejdą ze śpiewem i modlitwą na plac przed kościołem Wniebowzięcia
NMP przy ul. Moniuszki 8, gdzie odbędzie się Festyn Rodzinny. Celem
„Marszu dla Życia i Rodziny” jest promocja życia i wartości, jaką jest
rodzina. Do uczestnictwa w Marszu zapraszamy całe rodziny z Grudziądza
i okolic.
INTENCJE 21.05.2018 r. – 27.05.2018 r.
Poniedziałek – 21.05.2018 r. – NMP Matki Kościoła
700
830
+ Józef Świtkowski – gregorianka
00
18
W dniu 68 urodzin dla mamy Ireny. Z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej
1800
+ Helena Jagielska (z okazji urodzin ) i Józefa Tadajewska (w rocznicę
śmierci)
Wtorek – 22.05.2018 r.
700
+ Bonifacy Malinowski (w 2 r. śm. i z okazji imienin)
830
+ Marianna Szopińska (z okazji urodzin), Joanna Ryś (z okazji urodzin)
830
W podziękowaniu za 30 lat kapłaństwa, za otrzymane łaski, z prośbą o
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalszą posługę – dla ks.
Andrzeja Kuczyńskiego
1800
+ Józef Świtkowski – gregorianka
1800
+ Bernadeta Blachowska (w 3 r. śm.)
Środa – 23.05.2018 r.
700
W intencji córek i ich rodzin, z prośbą o szczęśliwy lot
830
+ Józef Świtkowski – gregorianka

1800
1800

+ Władysław Wąsikowski (w 14 r. śm.), Krystyna Tocka (w 1 r. śm.),
Klemens Tocki (w 16 r. śm.)
+ Hildegarda i Bronisław Kieszkowscy

Czwartek – 24.05.2018 r. – Jezusa Chrystusa, Najw. i Wiecznego Kapłana
700
+ Aleksandra Jarczyńska – popogrzebowa
830
+ Teresa i Alojzy Wiśniewscy, rodzice i rodzeństwo z obojga stron
oraz Maryla i Edward Poniatowscy
00
18
+ Józef Świtkowski – gregorianka
1800
+ Rodzice: Helena i Józef Buczkowscy, Gertruda i Marian Drzymalscy
oraz córka Joanna
Piątek – 25.05.2018 r.
700
+ Józef Świtkowski – gregorianka
830
W 60 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa Bronisławy i Władysława
z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za wspólne przeżycie,
prosząc o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo na dalsze lata
1800
+ Mama Stanisława, teściowa Janina (w dniu Matki)
00
18
+ Mąż Henryk (w 15 r. śm.)
1800
+ Helena Brzezińska – popogrzebowa
Sobota – 26.05.2018 r.
700
+ Mama Klara Skorzybót
700
+ Aleksandra Woźniak o radość nieba z wdzięczną pamięcią w dniu
Matki – intencja od córki i syna
830
+ Helena (z okazji dnia Matki)
1800
+ Anna Nawrocka (w 8 r. śm.) oraz zmarli z rodziny z obojga stron
1800
+ Mama Władysława Kaznocha (w 15 r. śm.) i w dniu Mamy
00
18
+ Józef Świtkowski – gregorianka
Niedziela Trójcy Świętej – 27.05.2018 r.
700
+ Józef Świtkowski – gregorianka
30
9
+ Jan, Zofia, Józef i Henryk Jurek
930
+ Rodzice: Helena, Jan i siostra Krystyna
930
W intencji Ojczyzny
1100góra + Tadeusz Chabucki (w 7 r. śm.) i rodzice z obojga stron
1100dół + Konstancja, Weronika, Hygina, Helena, Józefa
1230
+ Janusz Miecznikowski (z okazji urodzin)
1230
+ rodzice: Marianna i Władysław oraz zmarli z rodziny Salamoniak
i Bartkowiak
1500
+ Jan i Agata Kozłowscy (w r. śm.), Bernard Kowalski oraz zmarli
z rodziny
1500
+ Teresa, Edward Bartoś, Krystyna, Stanisław Kowalscy
1600dół Msza św. w NFRR
1800
+ Roman Łukiewski (w 17 r. śm.)

