Ogłoszenia Duszpasterskie
na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
1. Zgodnie z zaleceniem Księdza Biskupa w liturgii Mszy św. i innych
nabożeństwach – uwzględniając powierzchnie – uczestniczyć może:
w górnym kościele do 90 osób natomiast w dolnym kościele
do 37 osób. Nadal można korzystać z dyspensy Księdza Biskupa
od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. w kościele.
2. Zapraszamy do kościoła na Nabożeństwo Majowe, które odprawiamy
każdego dnia, z wyjątkiem środy, po Mszy św. wieczornej.
3. W środę ze względu na dużą ilość wiernych Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy odprawiona będzie dodatkowo po Mszy św.
o godz. 830 oraz tradycyjnie o godz. 1730 w połączeniu z nabożeństwem
majowym i poprzedzona śpiewem Godzinek.
4. W piątek o godz. 1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie
Adoracji Najświętszego Sakramentu, które potrwa do godz. 1750.
5. W najbliższą niedzielę obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha
Świętego. W związku z tym zapraszamy na czuwanie modlitewne,
które odbędzie się w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, czyli
w najbliższą sobotę o godz. 2000. Zakończymy je Apelem Jasnogórskim
ok. godz. 2100, w czasie którego nawiązując do Marszu dla Życia
i Rodziny, który w tym roku nie odbędzie się modlić się będziemy
w intencji rodzin oraz ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
6. Przypominamy, że do 7 czerwca trwa okres spowiedzi i Komunii św.
wielkanocnej. Spowiedzi słuchamy w kościele 15 minut przed każdą
Mszą św. w kruchtach bocznych wejść do kościoła. Jeśli ktoś z parafian
pragnie wyspowiadać się lub przyjąć Komunię św. poza Mszą św.
prosimy o kontakt telefoniczny – numer 88 77 33 111 – w celu ustalenia
odpowiedniej godziny. Ponadto do 7 czerwca włącznie osobom
korzystającym z dyspensy Księdza Biskupa od obowiązku niedzielnego
uczestnictwa we Mszy św. Komunii św. udzielać będziemy w każdą
niedzielę o godz. 1600 począwszy od dzisiaj.
7. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Maria Onisk z ul. Wyspiańskiego 34, lat 82
+ Witold Ściborowski z ul. Jackowskiego 42, lat 70
+ Maria Kamrowska z ul. Jackowskiego 42, lat 77
+ Józef Wierzbicki z ul. Korczaka 11, lat 76
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
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Informacja o telewizyjnych i radiowych transmisjach Mszy św.
Niedzielne Msze Święte w Telewizji i Radiu:
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
godz. 800 – Polskie Radio 2
godz. 900 – Radio Maryja

godz. 900 – Polskie Radio 1
godz. 1900 – Polskie Radio 1

W dni powszednie:
godz. 700 Msza św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach
(TVP 1)
30
godz. 13 Msza św. z Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze (Telewizja
Trwam)
godz. 2000 Msza św. w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze (TVP3 pasmo
ogólnopolskie)
Źródło: www.episkopat.pl

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.

Pomoc Kościołowi w Potrzebie
Od poniedziałku do środy w godz. od 1000 do 1300 w ramach akcji
stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie będzie można do garażu
pod plebanią przynieść zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Oczyszczając dom i świat z elektrośmieci dajemy nadzieję żyjącym
bez domu na krańcach świata.
INTENCJE 25.05.2020 r. – 31.05.2020 r.
Poniedziałek – 25.05.2020 r.
700
830
O Boże błogosławieństwo i szybki powrót do zdrowia dla mamy Teresy
1800
+ Mąż Henryk (w 17 r. śm.)
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla mamy Ireny
– intencja od syna z rodziną
1800
+ Rodzice: Helena i Józef Buczkowscy, Gertruda i Marian Drzymalscy
i córka Joanna Drzymalska
Wtorek – 26.05.2020 r. – św. Filipa Nereusza
700
+ Mama Klara Skorzybót
830
+ Mama Helena (w dniu matki)
830
+ Mama Maria Maksym (z okazji dnia mamy)
1800
+ Stanisława i Janina – intencja od rodziny
00
18
+ Mama Władysława (w 17 r. śm. i z okazji dnia matki)
Środa – 27.05.2020 r.
700
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy
i zdrowie dla Haliny w dniu 81 urodzin
830
+ Anna Nawrocka (w 10 r. śm.) oraz zmarli z obojga stron
1800
+ Rodzice: Helena i Jan Pawlicy oraz siostra Krystyna
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Beaty w dniu urodzin
1800
+ Roman Łukiewski (w r. śm)
Czwartek – 28.05.2020 r.
700
Msza dziękczynna za dar błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
z prośbą o rychłą kanonizację
30
8
+ Edward i Emanuela (w 13 r. śm) i zmarli z rodziny
1800
+ Leokadia (w dniu urodzin ) oraz ksiądz Mirosław
1800
+ Rodzice: Agata i Jan Kozłowscy (w r. śm. ) oraz Irena i Bernard Kowalscy
i zmarli z rodziny
1800
+ Władysław (w dniu urodzin), Irena , Józef, Helena i Jan

Piątek – 29.05.2020 r. – św. Urszuli Ledóchowskiej
700
830
+ Małgorzata Szałkowska (w 1 r. śm.)
1800
O zdrowie i potrzebne łaski dla Adama i Jolanty w rocznicę ślubu
00
18
+ Jerzy Falkowski – intencja od pracowników parafii św. Maksymiliana
i Fundacji Inicjatyw Społecznych Źródło
Sobota – 30.05.2020 r.
700
830
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, Dary Ducha Świętego
dla ks. proboszcza Marka Borzyszkowskiego w 30 r. święceń kapłańskich
oraz ks. prałata Henryka Kujaczyńskiego w 54 r. święceń kapłańskich –
intencja od grup działających przy parafii
1700
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo,
zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Ryszarda i Marii Lesińskich
w 50 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa
1800
+ Remigia Cichowska ( w 20 r. śm.), zmarli z rodzice: Marianna i Józef
Cichowscy oraz dziadkowie Żełądek
1800
+ Rodzice: Teresa i Henryk (w 10 r. śm.)
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej z okazji urodzin Ireny i Zbigniewa oraz dla dzieci
i wnuków
Niedziela – 31.05.2020 r. – Zesłanie Ducha Świętego
700
930
Msza św. za Miasto Grudziądz i Ojczyznę
930
+ Brat Leszek (w 17 r. śm. ) oraz rodzice: Władysława i Antoni
Kraszewscy i zmarli z rodziny
1100
+ Helena Babińska (w dniu urodzin) i zmarli z rodziny
00
11
W podziękowaniu za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla Małgorzaty i Rafała w 12 rocznicę ślubu oraz dla ich dzieci
1230
+ Siostra Danuta i Aleksander Kowalscy, mąż Piotr Wiśniewski
oraz zmarli z rodziny
1230
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla mamy Anieli
w dniu imienin i z okazji urodzin
1230
+ Rodzice: Helena i Czesław Stanny oraz Krystyna, Andrzej i Bogdan
00
15
+ Teresa i Edward Bartoś, Krystyna i Stanisław Kowalscy
1500
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Mariana i Krystyny z okazji 35 rocznicy ślubu
oraz dla rodzin syna i córki
1800
+ Jan Rafał Kamiński, Maria Kaszubska i zmarli z ich rodzin

