Ogłoszenia Duszpasterskie
na X Niedzielę Zwykłą
1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 930 – spotkanie Wspólnoty Żywego
Różańca.
2. W dniu dzisiejszym – kolekta gospodarcza, przeznaczona na potrzeby
naszej parafii. Za złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
3. Parafia św. Mikołaja wraz z Międzyparafialnym Zespołem 10 czerwca
organizują „Marsz dla Życia i Rodziny”. Uczestnicy Marszu
zgromadzą się w Bazylice św. Mikołaja o godz. 1500. Po Modlitwie
u stóp Matki Boskiej Łaskawej uczestnicy marszu przejdą ze śpiewem
i modlitwą na plac przed kościołem Wniebowzięcia NMP przy
ul. Moniuszki 8, gdzie na wszystkich czekać będą różnorakie atrakcje.
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.
4. Parafia nasza organizuje w pierwszej połowie października
pielgrzymkę samolotową do Rzymu. Koszt 700 zł, 300 EUR oraz
ok. 65/95 EUR na bilety wstępu i opłaty przewodników. Program
dostępny w Biurze Parafialnym.
5. We wtorek po Mszy św. wieczornej – spotkanie Kręgu Biblijnego.
6. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
7. W najbliższą środę na godz. 2000 zapraszamy wszystkich parafian
na Nabożeństwo Fatimskie połączone z Procesją Światła wokół
naszego kościoła. Prosimy o zabranie ze sobą świec.
8. W czwartek o godz. 1600 – spotkanie Klubu Seniora.
9. W piątek o godz. 1630 – spotkanie Grupy Modlitewnej Ojca Pio.
10. Parafia św. Józefa w Grudziądzu – Mniszku zaprasza młodzież na
ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie modlitewne Pokolenie JP II,
tym razem połączone z ogniskiem. Spotkanie odbędzie się w piątek
16 czerwca o godz. 1930.
11. Zachęcamy do udziału nabożeństwie czerwcowym, które w naszym
kościele odprawiane jest każdego dnia po Mszy św. wieczornej.
12. W przyszłą niedzielę – zbiórka do puszek na GC Caritas.
13. W minionym tygodniu odeszła do wieczności:
+ Bogumiła Cieślicka ul. Korczaka 27 lat 87
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
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Biuro parafialne czynne:
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Dziękujemy za udział w Festynie Parafialnym
Pragniemy podziękować wszystkim parafianom i gościom za liczny udział
w XXII Parafialnym Festynie „Parafia Dzieciom”. Dziękujemy także
wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Festynu: Akcji
Katolickiej, która wzięła na siebie ciężar koordynacji i znaczną część spraw
organizacyjnych, w tym przygotowanie akcji „cegiełka dobroci”, Bractwu
św. Józefa i członkom Żywego Różańca za pomoc przy sprzedaży ciast,
placków ziemniaczanych, kiełbasek i napoi. Za wsparcie materialne
i finansowe dziękujemy parafianom, instytucjom i firmom grudziądzkim.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w uatrakcyjnienie Festynu.
A byli to między innymi: strażacy, policjanci, ratownicy medyczni,
strażnicy miejscy, panie pielęgniarki, nauczyciele Zespołu Szkół
Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego, soliści Warsztatu
Terapii Zajęciowej, młodzież z Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa
Rodzinnego, Grudziądzka Orkiestra Dęta pod dyrekcją pana Krzysztofa
Borowca, Duet Wokalny: Teresa Chodyna i Edmund Otręba, organista –
pan Mateusz w duecie z panią Joanną. Wymiernym efektem festynu
„Parafia Dzieciom” jak co roku będzie możliwość zorganizowania
z pozyskanych pieniędzy wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z naszej
parafii. Jeszcze raz wszystkim za wszystko dziękujemy.
Ks. Marek Borzyszkowski
Proboszcz

Program Nabożeństwa Fatimskiego
Wprowadzenie i modlitwy do Matki Boskiej Fatimskiej – w kościele,
Pierwsza Tajemnica Radosna Różańca – prowadzi Żywy Różaniec, Druga
Tajemnica Radosna – Rodziny Szensztackie, Trzecia Tajemnica Radosna –
Wspólnota Ojca Pio, Czwarta Tajemnica Radosna – Apostolat Margaretka,
Piąta Tajemnica Radosna – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, ok. godz.
2100 odśpiewamy Apel Jasnogórski. Dekorację figury przygotują Rodziny
Szensztackie

Świecenia Kapłańskie naszego Parafianina
16 czerwca br. w toruńskiej katedrze o godz. 1000 będą miały miejsce
święcenia kapłańskie. Jednym z dwóch święconych będzie nasz parafianin
diakon Stanisław Szczęsny. Wszystkim wiernym poleca się, aby się gorąco
modlili za mających otrzymać świecenia oraz o to, aby Pan Bóg wzbudził
wśród młodzieży liczne i dobre powołania kapłańskie.
Ks. Stanisław Szczęsny swoją Mszę św. Prymicyjną odprawi 17 czerwca
o godz. 1100. W związku z tym będzie również w tym dniu odprawiona
Msza św. o godz. 1100 w dolnym kościele i tam odprawione będą intencje
mszalne z górnego i dolnego kościoła, natomiast Msza św. odprawiana
tradycyjnie o godz. 1230 odprawiona zostanie o godz. 1300.
INTENCJE 11.06.2018 r. – 17.06.2018 r.
Poniedziałek – 11.06.2018 r.
700
+ Roman Kaganiuk – popogrzebowa
830
+ Stanisława Danielewicz – intencja od sąsiadów z ul. Śniadeckich 84
1800
+ Rodzice: Zofia i Antoni (w dniu imienin) oraz Marianna
00
18
+ Helena Sagan – gregorianka
1800
W podziękowaniu za życie, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
dla Leny w dniu 2 rocznicy urodzin oraz z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie
Wtorek – 12.06.2018 r.
700
830
+ Halina (w dniu urodzin) – intencja od męża
830
W podziękowaniu Panu Bogu za szczęśliwą operację i otrzymane łaski w
70 rocznicę urodzin, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Anny i rodziny
00
18
+ Rodzice: Krystyna, Tadeusz oraz Łucja i Jan
1800
+ Helena Sagan – gregorianka
Środa – 13.06.2018 r.
700
830
+ Antonina i Bolesław Krzemień, Adam i Maria Pityńscy
1800
+ Stanisława i Leon Wiśniewscy
1800
+ Antonina i Stefan Wajszczyk
00
18
+ Helena Sagan – gregorianka

Czwartek –14 .06.2018 r.
700
830
1800
+ Helena Sagan – gregorianka
00
18
+ Antoni i Zofia Kurowscy oraz zmarli z rodziny
1800
+ Julia Cierzyńska – popogrzebowa
Piątek – 15.06.2018 r.
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Bernadety
– w dniu urodzin
830
1800
+ Syn Mirosław, rodzice z obojga stron i zmarli z rodziny:
Zielazkiewiczów i Gosienieckich
1800
W intencji GMOP i Opiekuna
1800
+ Helena Sagan – gregorianka
Sobota – 16.06.2018 r.
700
830
+ Mąż Jan Gawroński (w 85 rocznicę urodzin), zmarli rodzice z obojga
stron oraz rodzeństwo
00
18
+ Czesława Gierej (w 14 r. śm.) oraz za zmarli z obojga stron
1800
+ Helena Sagan – gregorianka
1800
+ Rodzice: Stefan i Genowefa oraz Roman Sosnowski
Niedziela - 17.06.2018 r.
700
+ Mąż Konrad (w r. śm.), mama Melania, teściowie Antonina i Bolesław
oraz zmarli z rodziny
930
+ Dariusz Baran (w r. śm.) oraz zmarli z rodziny
930
+ Rodzice: Edward i Zofia Jabłońscy, brat Eugeniusz, Zdzisław i teść
Edward Kaliński
1100góra Msza św. Prymicyjna ks. Stanisława Szczęsnego
1100dół O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej z okazji 96
urodzin dla Mamy Rozalii o potrzebne łaski na dalsze lata
1100dół + Mąż Bogdan Okonek (w 8 r. śm.), tata Kazimierz, brat Leszek i zmarli
z rodziny z obojga stron
00
13
O błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej w 50 rocznicę
ślubu dla Krystyny i Stanisława Chodynów
1300
+ Helena Sagan – gregorianka
1500
+ Jerzy Pchełka (w 3 r. śm.)
1500
+ Rozalia i Franciszek Kaweccy, Pelagia, Zofia i dusze w czyśćcu
cierpiące
00
16
Msza św. w NFRR
1800
+ Krystyna Suchomska (w 5 r. śm.) i siostra Łucja Rafińska i zmarli
rodzice z obojga stron

