Ogłoszenia Duszpasterskie
na V Niedzielę Wielkiego Postu
1. Ze względu na ograniczenie uczestników Mszy św. do 5 osób, Msze
św. w dniu dzisiejszym odprawiane będą w miarę potrzeb jednocześnie
w górnym i dolnym kościele. Do 11 kwietnia nie będą odprawiane
żadne nabożeństwa: Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne.
2. Zgodnie z zaleceniem Księdza Biskupa, a związanym z decyzją rządu
polskiego, który ograniczył ilość uczestników zgromadzonych
na Mszy św. do maksymalnie 5 osób w naszej parafii wprowadzamy
następujące rozwiązanie:
 Jedynym wejściem są drzwi przy figurze Matki Bożej Fatimskiej
(wejście na salki od strony ul. Wyspiańskiego).
 Pięć minut przed rozpoczęciem Mszy św. kapłan skieruje 5 osób
do miejsca sprawowania liturgii (górny lub dolny kościół).
 Pierwszeństwo ma rodzina zamawiająca intencje mszalne.
3. Zgodnie z decyzją Księdza Biskupa obchody Niedzieli Palmowej
i Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka
Sobota) należy sprawować bez udziału wiernych, przy drzwiach
zamkniętych. Decyzja ta jest bolesna dla nas kapłanów i zdajemy sobie
sprawę, że napawa bólem także parafian. Jest to czas cierpienia
wszystkich dzieci Kościoła.
4. Komunia św. udzielana będzie na rękę i w sposób tradycyjny. Najpierw
podchodzą do kapłana osoby pragnące przyjąć Komunię św. na rękę.
5. Do odwołania Biuro Parafialne czynne będzie w środy oraz piątki
od godz. 1000 do 1100 oraz od godz. 1630 do 1730. W sprawach pilnych
można dzwonić pod numer telefonu: 887 733 111.
6. W imię miłości do bliźniego prosimy o pomoc sąsiedzką w robieniu
zakupów zwłaszcza dla chorych i niepełnosprawnych.
7. W względu na zaistniałą sytuację odwołujemy zwyczajowe odwiedziny
chorych w I Sobotę. Prosimy, aby zgłaszać tylko tych chorych, których
stan jest poważny.
8. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Maria Malinowska z ul. Śniadeckich 31, lat 93
+ Danuta Paprocka z ul. Korczaka 5, lat 69
+ Jadwiga Modrak z ul. Śniadeckich 58/56, lat 74
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
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Dyspensa Biskupa Toruńskiego
Mając na uwadze Wskazania Prezydium KEP z dnia 21 marca 2020 roku
udzielam, do odwołania, wszystkim wiernym Diecezji Toruńskiej
oraz aktualnie przebywającym na jej terenie, dyspensy od obowiązku
uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej.
bp Wiesław Śmigiel

Osobista modlitwa w naszym kościele
Na osobistą modlitwę można wejść do naszego kościoła w dni powszednie
w godzinach od 900 do 1700 pamiętając, że nie może być w nim jednocześnie
więcej niż pięć osób. W Niedzielę Palmową kościół będzie zamknięty
dla wiernych.

Spowiedź w naszej Parafii
Przed nami czas spowiedzi i Komunii św. Wielkanocnej. Przypominamy,
że trwa on do Niedzieli Trójcy Świętej, tj. 7 czerwca 2020 r. W związku
z tym od jutra spowiedzi słuchamy w sali na dole 15 minut przed Mszą św.
o godz. 700 i 830 oraz przed Mszą św. wieczorną od godz. 1730.
Ponadto można się umówić na spowiedź dzwoniąc poprzedniego dnia
pod numer telefonu: 887 733 111. Pragniemy tym sposobem uniknąć stania
wiernych przed zamkniętymi drzwiami. Będziemy umawiali na konkretną
godzinę co 10 minut po 5 osób. Zgłaszając się dodajemy wyłącznie swoje
imię.

Informacja o telewizyjnych i radiowych transmisjach Mszy św.
Niedzielne Msze Święte w Telewizji:
godz. 700 – TVP 1,
godz. 900 – Polsat News
30
godz. 9 – TV Trwam
godz. 1030 – Polsat Rodzina
godz. 1055 – TVP 1
godz. 1300 – TVP Polonia
Niedzielne Msze Święte w Radiu:
godz. 800 – Polskie Radio 2
godz. 900 – Polskie Radio 1
godz. 900 – Radio Maryja
godz. 1900 – Polskie Radio 1
Codziennie:
 godz. 700 – Msza św. celebrowana w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Łagiewnikach transmitowana w TVP 1
 godz. 1330 – Msza św. z Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze
transmitowana przez Telewizję Trwam
 godz. 2000 – Specjalna Msza św. w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze
na TVP3 pasmo ogólnopolskie
 Msze św., Drogi Krzyżowe, Gorzkie Żale, Różaniec na stronie
internetowej: https://www.msze.info/msze-online
Źródło: www.episkopat.pl
INTENCJE 30.03.2020 r. – 05.04.2020 r.
Poniedziałek – 30.03.2020 r.
700
830
+ Józefa Baran – gregorianka
1800
+ Sebastian Minda, Marcin, Marian, Zofia i Józef Roszak
1800
+ Krystyna Ziółkowska – intencja od sąsiadów z ul. Śniadeckich 33 B
1800
O miłosierdzie Boże dla wnuczki Agatki, córki Małgorzaty i Kuby
Wtorek –31.03.2020 r.
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla siostry Balbiny w dniu imienin
830
O miłosierdzie Boże dla rodziny Piszchalskich
1800
+ Henryk Kłopotek (w 6 r. śm.) i zmarli z rodziny
1800
+ Mąż Ryszard (w 6 r. śm.), Roman i rodzice: Bronisława i Bolesław
Środa – 01.04.2020 r.
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i pomoc
Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin
830
Z prośbą do Miłosierdzia Bożego o ustanie epidemii
00
18
+ Jerzy Andrzejewski, (w 33 r. śm.), Andrzej Andrzejewski i Henryk
Borowski oraz zmarli z rodziny
1800
+ Elżbieta Aniszewska (w 2 r. śm.)
1800
+ Córka Anna (w r. śm.), córka Beata, mąż Stanisław, rodzice Koszewscy
i Danielak

Czwartek – 02.04.2020 r.
700
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna Wojciecha w 40 rocznicę
urodzin
830
1800
Za dusze w czyśćcu cierpiące
1800
O Boże błogosławieństwo dla ks. Bartka, opiekuna Apostolatu Margaretka
i dla kapłanów pracujących w naszej Parafii – intencja od Apostolatu
Margaretka
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty w dniu urodzin
Piątek – 03.04.2020 r.
700
+ Zmarli z rodziny Kucybała i Rezmer
30
8
1630
O moc Ducha Świętego i potrzebne łaski dla księży na misjach
1800
+ Barbara Chruszczewska (w 5 r. śm.) i zmarli z rodziny – intencja od męża
i dzieci
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Małgorzaty
i Sławomira w rocznicę ślubu
Sobota – 04.04.2020 r.
700
Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko
Niepokalanemu Sercu NMP
830
+ Jan i Wojciech Figurscy
1800
+ Rodzice: Cecylia i Jan Tyliccy oraz Marta i Teodor Wrzosek i zmarli
bracia: Józef, Władysław, Teodor i Kazimierz
00
18
+ Elżbieta Bączkowska (w 3 r. śm.), Adam Bączkowski (w 3 r. śm.)
oraz zmarli z rodziny
1800
+ Rodzice: Helena i Bernard, brat Zdzisław i zmarli z rodziny Osińskich
Niedziela - 05.04.2020r.
700
+ Krystyna Winiarczyk – popogrzebowa
930
W intencji Żywego Różańca
930
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże,
opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Jadwigi i Stanisława Michalik
w 50 rocznicę ślubu
1100góra W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Józefa
w 2 urodziny oraz rodziny i przyjaciół
1100dól W intencji Panu Bogu wiadomej
1230
+ Rodzice: Teresa i Józef; bracia: Marek i Jan oraz dziadkowie i chrzestni
00
15
+ Mąż Gerard (w 9 r. śm.), syn Arkadiusz (w 2 r. śm.), rodzice z obojga
stron: Weronika i Bernard, Elżbieta i Franciszek
1800
+ Jadwiga (w 8 r. śm.) oraz zmarli z rodziny Papierowskich i Albrecht

