Ogłoszenia Duszpasterskie
na Uroczystość Trójcy Świętej
1. Dzisiaj po Mszach św. – zbiorka do puszek na zorganizowanie
Grudziądzkiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Polecamy ją
ofiarności wiernych.
2. W poniedziałek i wtorek na godz. 1700 zapraszamy dzieci, które chcą
sypać kwiatki podczas procesji Bożego Ciała.
3. We wtorek po Mszy św. wieczornej – spotkanie Kręgu Biblijnego.
4. We wtorek o godz. 1900 na Plebanii – spotkanie zelatorek wspólnoty
żywego różańca oraz liderów wszystkich grup parafialnych. Omawiać
będziemy Boże Ciało, Festyn Parafialny i Procesje Fatimskie.
Zapraszamy również wszystkich, którzy pragną włączyć się czynnie
w przygotowanie tych wydarzeń.
5. Dobiega końca maryjny miesiąc maj. Zachęcamy do udziału
w codziennej Eucharystii i nabożeństwie majowym, które w naszym
kościele odprawiane jest każdego dnia po Mszy św. wieczornej,
z wyjątkiem środy i niedzieli. Dzisiaj nabożeństwo majowe o godz. 1730.
W środę również o godz. 1730 – połączone z Nowenną do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy i poprzedzone śpiewem Godzinek.
6. Czerwiec to miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
Zachęcamy do udziału nabożeństwie czerwcowym, które w naszym
kościele odprawiane jest każdego dnia po Mszy św. wieczornej.
7. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
 I piątek – Msza św. wotywna do NSPJ o godz. 700. Od godz. 1500
Koronka i Adoracja 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 ks. Łukasz odwiedzi chorych z posługą
sakramentalną. Ks. Bartek i ks. Marcin ze względu na wyjazd
z młodzieżą na Lednicę odwiedzą chorych w sobotę 9 czerwca.
8. W sobotę 2 czerwca o godz. 800 – wyjazd na Lednicę z parkingu przed
Kościołem. Prosimy zabrać ze sobą suchy prowiant, karimatę, deszczak
i ciepłe ubranie. Powrót do Grudziądza około godziny 130 w nocy.
9. W minionym tygodniu zmarli:
+ Henryk Gręźlikowski z ul. Korczaka 15 lat 71
+ Urszula Ceranowska z ul. Korczaka 9, lat 78
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
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Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
W czwartek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa, czyli Boże Ciało. Msze św. o godz. 700, 930 z procesją
eucharystyczną ulicami naszego Osiedla: Korczaka – Śniadeckich –
deptakiem pomiędzy blokami – Korczaka – Wyspiańskiego. Po procesji ok.
godz. 1200 również odprawiona będzie Msza św. Kolejne Msze św. o godz.
1500 i 1800. W uroczystość Bożego Ciała niezależnie od udziału w procesji
obowiązuje uczestnictwo we Mszy św. Podczas każdej Mszy św. użyty
zostanie kielich mszalny i puszka ofiarowane w tym roku przez dzieci
pierwszokomunijne. Od uroczystości Bożego Ciała rozpoczynają się dni
eucharystyczne, dawniej znane jako oktawa Bożego Ciała. Msza Święta
z procesją eucharystyczną każdego dnia o godz. 1800 do 7 czerwca włącznie.

Kurs dla małżeństw „Tobiasz i Sara”
Parafia św. Józefa w Mniszku organizuje ewangelizacyjny kurs dla
małżeństw „Tobiasz i Sara”, którego celem jest umożliwienie małżonkom
wspólnego doświadczenia spotkania z Jezusem. Jest to kurs weekendowy,
w którym małżonkowie uczestniczą wspólnie w nauczaniach i ćwiczeniach
duchowych, dzięki którym usłyszane treści mogą być od razu wprowadzane
w życie. Dwa warunki uczestnictwa w kursie „Tobiasz i Sara”: trwanie
w sakramentalnym związku małżeńskim oraz obecność obojga małżonków
na całym kursie. Początek w piątek 8 czerwca o godz. 1800. Zakończenie
w niedzielę 10 czerwca o godz. 1400. Zapisywać się można w naszym Biurze
Parafialnym do 4 czerwca.

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. Darczyńcom z góry dziękujemy. Już dzisiaj wszystkich
zapraszamy na nasz Festyn. Dokładniejszy program na plakatach przy
wejściu do kościoła oraz w Biuletynie Parafialnym na stronie internetowej.
INTENCJE 28.05.2018 r. – 03.06.2018 r.
Poniedziałek – 28.05.2018 r.
700
+ Regina Lewine, rodzice, rodzeństwo i szwagrowie
830
+ Józef Świtkowski – gregorianka
00
18
+ Leokadia (z okazji urodzin) i ks. Mirosław
1800
W podziękowaniu za życie i pracę Sługi Bożego ks. Kard. Stefana
Wyszyńskiego dla dobra Kościoła, Ojczyzny i świata, z prośbą o rychła
beatyfikację
1800
+ Krystyna Adryjenko (w 6 r. śm.)
Wtorek – 29.05.2018r. – św. Urszuli Ledóchowskiej
700
830
+ Józef Świtkowski – gregorianka
830
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące
1800
+ Łucja Jankowska (w 2 r. śm.)
1800
+ Franciszek i rodzice z obojga stron
1800
+ Marek Rasmus – intencja od sąsiadów z bloku ul. Korczaka 7
Środa – 30.05.2018 r.
700
+ Córka i rodzice
830
+ Mąż Henryk Błażyński (w 8 r. śm.)
1800
+ Jan Ziółkowski (w 1 r. śm.)
1800
+ Stanisława Danielewicz – popogrzebowa
1800
+ Józef Świtkowski – gregorianka
Czwartek – 31.05.2018 r. – Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
700
Za Parafian
930
O błogosławieństwo Boże dla Księdza Proboszcza z okazji 28 rocznicy
Święceń Kapłańskich – intencja od chóru Maksymilianum, Żywego
Różańca i Apostolatu Margaretka

O błogosławieństwo Boże dla Księdza Prałata z okazji 52 rocznicy
święceń kapłańskich – intencja od Żywego Różańca i Apostolatu
Margaretka
930
+ Anna Guzowska – popogrzebowa
00
12
W podziękowaniu za otrzymane łaski w 10 rocznicę ślubu dla
Małgorzaty i Rafała z dziećmi
1500
+ Siostra Danuta i Aleksander Kowalscy, mąż Piotr, rodzice z obojga
stron, bracia i szwagier
1800
+ Leszek Kraszewski (w 15 r. śm.) i zmarli rodzice
Piątek – 01.06.2018 r. - św. Justyna
700
W dniu 75 urodzin. W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o
dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Anieli
830
+ Edmund Komosiński (w 7 r. śm.)
1630
1800
+ Helena Sagan – gregorianka
1800
+ Stefania i Jan Broniewscy i Maria Jaranowska i zmarli z rodziny
00
18
+ Henryk Święszkowski (z okazji urodzin) i rodzice: Rozalia i Jan
Sobota – 02.06.2018 r.
700
Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko
Niepokalanemu Sercu NMP
830
+ Monika Grzemska (w 18 r. śm.), rodzice z obojga stron, dziadkowie:
Franciszek i Katarzyna oraz mąż Ryszard
00
18
+ Katarzyna Furmanek (w dniu urodzin)
1800
+ Rodzice: Gertruda i Franciszek Jabłońscy i zmarli z rodziny
1800
+ Helena Sagan – gregorianka
Niedziela – 03.06.20178r.
700
+ Anna Guzowska – intencja od znajomych z Sengenthal
930
Żywy Różaniec
30
9
+ Weronika Nowek (w 8 r. śm.), Konstanty (w dniu urodzin), bracia:
Mieczysław i Henryk, bratowa Halina
930
O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Heleny
Babińskiej (w dniu urodzin)
1100góra W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Ewy i Mirosława w 35 rocznicę ślubu oraz dla
córki Joanny z rodziną
00dół
11
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Franka – w 1 rocznicę urodzin
1230
+ Matka Łucja Gust (w 20 r. śm.), ojciec Tadeusz, brat Adam
1230
+ Jan Czubiak (w 15 r. śm.) i zmarli z rodziny
1500
+ Tadeusz, Antoni i Iwona
1600
Msza św. w NFRR
00
18
+ Helena Sagan – gregorianka
930

Zapraszamy na XXI Festyn Parafialny „Parafia
Dzieciom”!!!
3 czerwca 2018 r. w godzinach od 1500 do 2100
Przewidziano szereg atrakcji dla dzieci, młodzieży oraz
dorosłych: pokazy sprzętu Straży Pożarnej i Policji, zabawy
sportowe, edukacyjne prowadzone przez nauczycieli z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 3 na Strzemięcinie, przez
specjalistów Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa
Rodzinnego oraz przez Policjantów i Strażników Miejskich. Dla
najmłodszych przewidziano: pałac dmuchany, skoki na
trampolinie, przejażdżkę na karuzeli.
Dorośli będą mogli sprawdzić stan swojego zdrowia – zbadać
wartość ciśnienia tętniczego oraz zbadać zawartość poziomu
cukru. Będzie możliwość sprawdzić celność oka podczas
strzelania z pistoletu pneumatycznego do tarczy.
Przewidziano występy na scenie:
 ok. godz. 1500 – solistów z Grudziądzkich Warsztatów
Terapii Zajęciowej,
00
 ok. godz. 16 – solistów z Centrum Pomocy Dziecku
i Poradnictwa Rodzinnego,
00
 ok. godz. 17 – posłuchamy koncertu Grudziądzkiej
Orkiestry Dętej,
45
 ok. godz. 17 – Edmunda Otremby,
 ok. godz. 2000 – wspólnie pośpiewamy przy ognisku
z panem organistą i panią Asią.

Parafianie i goście festynu będą mogli nabyć: pyszne ciasta
wypieczone specjalnie na festyn przez gospodynie z naszej
parafii, kawę, herbatę, placki ziemniaczane, kiełbaski z grilla,
chlebek z pysznym swojskim smalcem i serkiem smażonym oraz
ogórki małosolne które od lat, specjalnie na festyn, przyrządza
ksiądz Prałat Henryk Kujaczyński. Przewidziano wiele innych
specjałów dla podniebienia. Będzie można nabyć miód z
ekologicznej pasieki, specjały masarskie i serowarskie z
ekologicznego gospodarstwa agroturystycznego oraz chleb
pieczony na zakwasie.
Będzie można również nabyć „Miód Księdza Bartka” w cenie 5
zł, a cały dochód z jego sprzedaży zostanie przeznaczony na
wsparcie wyjazdu wakacyjnego Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży działającego przy naszej parafii.
Jak co roku będzie można nabyć „Cegiełkę Dobroci”. Fundusze
uzyskane na festynie, posłużą również jak co roku na
zorganizowanie wakacyjnego wypoczynku dla dzieci z naszej
parafii.
Jak na poprzednich festynach ok. godz. 2100 odśpiewamy
Apel Jasnogórski i zakończymy festynowe świętowanie.
Wszystkim parafianom oraz gościom: dzieciom, młodzieży i
dorosłym
życzymy miłej zabawy.

