Ogłoszenia Duszpasterskie
na XIV Niedzielę Zwykłą
1. Od dzisiaj przez całe wakacje Msza św. o godz. 1100 odprawiana będzie
tylko w górnym kościele.
2. Dzisiejsza kolekta gospodarcza przeznaczona jest między innymi
na modernizację tablic energetycznych w kościele. Za każde wsparcie
składamy serdeczne Bóg zapłać.
3. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
4. W najbliższy piątek na godz. 2000 zapraszamy wszystkich parafian
na kolejne Nabożeństwo Fatimskie połączone z Procesją Światła
wokół naszego kościoła. Prosimy o zabranie ze sobą świec. Dekorację
kwiatową wokół figury przygotuje Wspólnota Ojca Pio.
5. W piątek o godz. 1700 Msza św. zbiorowa za zmarłych polecanych
w wypominkach rocznych.
6. W przyszłą niedzielę – zbiórka do puszek na Grudziądzkie Centrum
Caritas.
7. W czasie wakacji Biuro Parafialne jest czynne w poniedziałki, środy
i piątki. Godziny czynności biura w tych dniach pozostają
bez zmian.
8. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Edward Jargiło z ul. Curie-Skłodowskiej 15, lat 79
+ Elżbieta Hofman z ul. Korczaka 6, lat 46
+ Renata Pasis z ul. Korczaka 6, lat 72
+ Antoni Przerwa z ul. Śniadeckich 62, lat 87
+ Józef Knuth z ul. Korczaka 7, lat 70
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Zapraszamy na festiwal Song of Songs
Po wieloletniej przerwie w zeszłym roku wrócił do Torunia festiwal Song
of Songs. W tym roku również w dniach 13 – 14 lipca będzie można
usłyszeć artystów grających w różnych stylach muzykę z chrześcijańskim
przesłaniem. W piątek wystąpią: Arka Noego, Lidia Pospieszalska, Mietek
Szcześniak, Deus Meus, Złe Psy oraz Ikos, a w sobotę: Małe TGD, Armia,
Joshua Aaron, Mate.O, New Life M i niemaGOtu. Koncerty zaczynają się
każdego dnia o godz. 18.00, natomiast w sobotę o godz. 12.00 w kościele
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny będzie sprawowana Msza
św. dla uczestników festiwalu.
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Biuro parafialne czynne:
W poniedziałek, środę i piątek
od 16.00 do 18.00
oraz w środę i piątek od 10.00 do 12.00
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Program Nabożeństwa Fatimskiego
Wprowadzenie i modlitwy do Matki
Boskiej Fatimskiej – w kościele.
Pierwsza Tajemnica Światła Różańca –
prowadzą Rodziny Szensztackie, które
poniosą figurę do II stacji.
Druga Tajemnica Światła – Żywy
Różaniec, który poniesie figurę do III
stacji.
Trzecia
Tajemnica
Światła
–
Wspólnota Ojca Pio, która poniesie
figurę do IV stacji.
Czwarta Tajemnica Światła – Akcja
Katolicka, która poniesie figurę do V
stacji.
Piąta Tajemnica Światła – Bractwo św.
Józefa, które poniesie figurę na stałe
miejsce.
Na zakończenie Nabożeństwa ok. godz. 21.00 odśpiewamy
Jasnogórski.

Apel

Św. Benedykt – Patron Europy
Obecnie Europa ma kilkoro patronów, pochodzących z różnych czasów
i narodów. Jako pierwszy patronem Starego Kontynentu został ogłoszony
św. Benedykt z Nursji.
Według papieża – św. Grzegorza Wielkiego, św. Benedykt urodził się
w Nursji w Umbrii, części Italii leżącej ok. 130 km na północ od Rzymu,
zapewne ok. 480 r., w zamożnej chrześcijańskiej rodzinie, która zapewniła
mu odpowiednie wykształcenie na miejscu, a potem wysłała na dalsze
studia do Rzymu. Jednak atmosfera panująca w mieście w trudnych czasach
przemian, po upadku Cesarstwa Zachodniego, kiedy wielu młodych ludzi
chciało zaczerpnąć z życia jak najwięcej przyjemności, spowodowała,
że Benedykt postanowił porzucić wszystko i oddać się wyłącznie życiu
religijnemu. Początkowo był pustelnikiem w grocie koło Subiaco. Nauczał
prawd wiary żyjących w pobliżu pasterzy.
Kiedy zaczęły się rozpowszechniać wieści o jego świętym życiu, zaczęli
przybywać do św. Benedykta liczni ludzie pragnący być jego uczniami.
Narastająca liczba uczniów skłoniła go do założenia dla nich dwunastu
małych klasztorów, nad którymi czuwał, zajmując się głównie
przygotowywaniem kandydatów. Wrogie nastawienie pobliskiego kapłana
spowodowało, że przeniósł się, prawdopodobnie ok. 529 r., na górę Cassino,
gdzie zbudował klasztor i napisał Regułę. Św. Grzegorz Wielki podaje
różne szczegóły z jego życia: apostolstwo wśród ludzi, którzy jeszcze
oddawali cześć pogańskim bogom, różnorakie uzdrowienia, przykłady
wypraszania cudownych łask. Zmarł zapewne 21 marca 547 r.

Pielgrzymka samolotowa do Rzymu
Parafia nasza organizuje w dniach od 8 do 12
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.
INTENCJE 09.07.2018 r. – 15.07.2018 r.
Poniedziałek – 09.07.2018 r.
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i pomoc
Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin

830
1800

O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Ewy
+ Żona Halina Grzymowicz (w 5 r. śm.) i rodzice z obojga stron

Wtorek – 10.07.2018 r.
700
O łaskę zdrowia i szczęśliwy zabieg dla Bernadety
830
O błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Tymona
(w dniu urodzin) i dla jego rodziców
1800
+ Władysława (w r. śm.), rodzice i przodkowie
Środa – 11.07.2018 r. – św. Benedykta – Patrona Europy
700
Za czuwających na modlitwie różańcowej
830
W podziękowaniu Panu Bogu, Matce Bożej Nieustającej Pomocy za
opiekę i szczęśliwy powrót – intencja od uczestników
1800
+ Józef Szczygielski (w 13 r. śm.) i zmarli z obojga stron
Czwartek – 12.07.2018 r. – św. Brunona z Kwerfurtu
700
+ Mama Klara Skorzybót (w 100 rocznicę urodzin)
830
+ Rodzice: Andrzej, Anastazja Dudek; Helena i Alfons Krasińscy; ojciec
Antoni i siostry: Regina, Zenona i Wanda
1800
+ Krzysztof Lewandowski (w 1 r. śm.) i zmarli z rodziny
Piątek – 13.07.2018 r. – Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
700
O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Stanisława z rodziną
830
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Angeliki i Agnieszki (z okazji urodzin) oraz dla
Mariana (z okazji imienin)
00
17
Msza św. zbiorowa za zmarłych
1800
+ Anna Maria Kazimierska (w 1 r. śm.)
Sobota – 14.07 .2018 r.
700
+ Barbara Szczapińska – popogrzebowa
830
+ Jadwiga Nidzgórska (w 18 r. śm.) – intencja od syna z rodziną
1800
+ Kazimierz Mazurek (w 1 r. śm.)
1800
+ Mąż Stanisław Mruk (w 13 r. śm.), syn Janusz, siostra Halina, rodzice
z obojga stron oraz zmarli z rodziny – intencja od żony z rodziną
Niedziela - 15.07.2018 r.
700
+ Edward Bienias (w 2 r. śm.)
930
Za Parafian
1100góra + Brat Zygmunt (w 26 r. śm.)
1230
+ Paweł Müller i rodzice z obojga stron: Joanna, Henryk, Helena,
Władysław Gajkowscy i Józef Borowski
1500
+ Syn Karol, rodzice: Szymańscy i Szyling
1800
+ Syn Krzysztof Małecki i rodzice z obojga stron

