Ogłoszenia Duszpasterskie
na Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
1. Zniesione zostały ograniczenia związane z liczbą uczestników podczas
liturgii Mszy św. i innych nabożeństw. Pozostało w mocy jedynie
zasłanianie ust i nosa. W związku z tym Ksiądz Biskup od dzisiaj
odwołał dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.
2. Zachęcamy do udziału nabożeństwie czerwcowym, które w naszym
kościele odprawiane jest każdego dnia po Mszy św. wieczornej.
3. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
4. W piątek o godz. 1700 – Msza św. zbiorowa za zmarłych.
5. W niedzielę 14 czerwca o godz. 1800 – Msza św. w rocznicę święceń
ks. Łukasza z udziałem księży, którzy w tym samym roku przyjęli
święcenia kapłańskie.
6. W związku z epidemią parafia nasza zmuszona jest ograniczyć plany
inwestycyjne. Dlatego też remont kapitalny dachu przenosimy na lata
2021 – 2022. Natomiast w obecnym roku planujemy, na prośbę parafian,
zakupić zamykany konfesjonał z ławeczką dla ludzi starszych. Koszt
zakupu to kwota ok. 30.000 zł. Posiadamy już 1/3 planowanej kwoty.
Ofiarodawcą jest jedna z parafianek. W związku z tym najbliższe kolekty
gospodarcze, w tym kolekta z najbliższej niedzieli przeznaczone będą
w szczególności na wyżej wymieniony cel. Pozostaje nam jeszcze
pokrycie kosztów położenia kostki w miejscu organistówki w wysokości
20.000 zł. Wykonawca wyraził jednak zgodę na rozliczenie się
za wykonaną pracę do końca stycznia 2021 r.
7. Wznowiliśmy spotkania wspólnot naszej parafii. Ze względu na
pewne jeszcze ograniczenia spotkania odbywają się w dolnym kościele.
W najbliższy poniedziałek o godz. 1900 odbędzie się spotkanie Akcji
Katolickiej, natomiast w środę po Mszy św. o godz. 1800 na spotkanie
do dolnego kościoła zapraszamy Rycerstwo Niepokalanej.
8. 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.
9. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Czesław Ossowski z ul. Śniadeckich 64, lat 74
+ Eugeniusz Kozioł z ul. Śniadeckich 27, lat 70
+ Wanda Kaczmarek z ul. Korczaka 9, lat 74
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
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Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
W czwartek Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Pańskiej, czyli Boże Ciało. Wychodziliśmy zawsze w tradycyjnej procesji
eucharystycznej na ulice naszej parafii. W tym roku zgodnie z zaleceniami
Biskupa Toruńskiego procesja ta odbędzie się jedynie wokół kościoła bez
stawiania tradycyjnych czterech ołtarzy. Aby jak najwięcej osób mogło
wziąć udział w procesji odbędzie ona po każdej Mszy św. Serdecznie
zapraszamy do włączenia się w te procesje wszystkich parafian oraz grupy
duszpasterskie. Msze św. z procesją odprawione będą o godz. 700, 930, 1100,
1230, 1500 i 1800. Dzieci, które chcą sypać kwiatki podczas procesji Bożego
Ciała zapraszamy na procesję po tej Mszy św., w której uczestniczyć będą
wraz z rodzicami. W uroczystość Bożego Ciała niezależnie od udziału
w procesji obowiązuje uczestnictwo we Mszy św. 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 czwartku 18 czerwca włącznie, z wyjątkiem niedzieli – tego
dnia procesja po Mszy św. o godz. 930.

Trwa okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej
Przypominamy, że do dzisiaj trwa okres spowiedzi i Komunii św.
wielkanocnej. Spowiedzi słuchamy w kościele 15 minut przed każdą Mszą
św. w konfesjonałach. Zgodnie z zaleceniami podczas spowiedzi należy
mieć zasłonięte usta i nos.

Zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie
W sobotę na godz. 2000 zapraszamy wszystkich parafian
na Nabożeństwo Fatimskie połączone z Procesją Światła wokół naszego
kościoła. Prosimy o zabranie ze sobą świec.
Program
Wprowadzenie i modlitwy do Matki Boskiej Fatimskiej – w kościele,
Pierwsza Tajemnica Radosna Różańca – prowadzi Bractwo św. Józefa
i Wspólnota Modlitewno-Ewangelizacyjna Emaus, Druga Tajemnica
Radosna – Żywy Różaniec, Trzecia Tajemnica Radosna – Wspólnota Ojca
Pio, Czwarta Tajemnica Radosna – Apostolat Margaretka i Klub Seniora,
Piąta Tajemnica Radosna – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
i Lektorzy, ok. godz. 2100 odśpiewamy Apel Jasnogórski.
Dekorację figury przygotuje Bractwo św. Józefa i Wspólnota ModlitewnoEwangelizacyjna Emaus.
INTENCJE 08.06.2020 r. – 14.06.2020 r.
Poniedziałek – 08.06.2020 r. – św. Jadwigi Królowej
700
O nawrócenie, przebaczenie i uwolnienie od wszelkiego zła i wszelkich
chorób, z prośbą o Boże Miłosierdzie i życie zgodne z wolą Bożą dla
poleconych osób (5)
830
+ Władysław Orzepowski – intencja od córki
00
18
+ Barbara Szczapińska (w 2 r. śm.) i rodzice z obojga stron
1800
+ Maria i Bronisław, Elżbieta i Mieczysław oraz Ryszard
Wtorek – 09.06.2020 r.
700
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i pomoc MBNP
dla synów i ich rodzin
830
O nawrócenie, przebaczenie i uwolnienie od wszelkiego zła i wszelkich
chorób, z prośbą o Boże Miłosierdzie i życie zgodne z wolą Bożą dla
poleconych osób (6)
00
18
+ Renata Bujniewicz – Msza św. popogrzebowa
Środa – 10.06.2020 r.
700
830
O nawrócenie, przebaczenie i uwolnienie od wszelkiego zła i wszelkich
chorób, z prośbą o Boże Miłosierdzie i życie zgodne z wolą Bożą dla
poleconych osób (7)
1800
+ Adam Gniot (w dniu urodzin)
1800
O Boże błogosławieństwo dla Urszuli (w dniu urodzin) oraz dla
Małgorzaty (w dniu imienin)
Czwartek – 11.06.2020 r. – Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
700
O nawrócenie, przebaczenie i uwolnienie od wszelkiego zła i wszelkich
chorób, z prośbą o Boże Miłosierdzie i życie zgodne z wolą Bożą dla

930
1100
1230
1500
1800

poleconych osób (8)
+ Rodzice: Zofia i Franciszek Loch, ciocia Hanna i wujek Władysław
Gibalscy
+ Stanisław Zimny
+ Władysława Roszkowska (w 18 r. śm.) i zmarli z rodziny

Piątek – 12.06.2020 r. – bł. Antoniego Juliana Nowowiejskiego i Towarzyszy
700
830
O nawrócenie, przebaczenie i uwolnienie od wszelkiego zła i wszelkich
chorób, z prośbą o Boże Miłosierdzie i życie zgodne z wolą Bożą dla
poleconych osób (9)
1700
Msza św. zbiorowa za zmarłych
00
18
+ Jadwiga Guzek – Msza św. popogrzebowa
1800
+ Mieczysław Kazubski – Msza św. popogrzebowa
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże,
opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Sandry i Macieja Makowskich
w 10 rocznicę ślubu
Sobota – 13.06.2020 r. – św. Antoniego z Padwy
700
830
O błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Marii
Rehmus (z okazji 90. urodzin)
00
18
W podziękowaniu za otrzymane łaski i świadectwo wiary z okazji 50
rocznicy udzielenia sakramentu małżeństwa Jadwidze i Janowi Kaznocha
1800
+ Mirosław Kacała
1800
+ Rodzice: Antonina i Bolesław; dziadkowie, matka chrzestna i kuzyn
Adam
Niedziela – 14.06.2020 r.
700
930
W intencji Rodzin Szensztackich
930
+ Dariusz Baran i zmarli z rodziny
1100
+ Zofia, Jan, Henryk Jurek i Zdzisław Banacki, Zenon Niezgoda
00
11
+ Krystyna Kłosińska (w 1 r. śm.), Edmund Piechaczyk (w 5 r. śm.)
1230
+ Stanisława i Leon Wiśniewscy i zmarli z rodziny Jastrzębskich
1230
+ Żona Halina i zmarli z rodziny
1500
+ Zofia, Michał Lesiński (w 20 r. śm.), Władysław, Lucyna, Michał,
Andżelika Gaca
1500
+ Jerzy Pchełka (w 5 r. śm.) i zmarli rodzice z obojga stron
00
18
+ Żona Krystyna Suchomska (w 7 r. śm.), siostra Łucja Ropińska,
szwagier Jerzy Pełelski oraz zmarli z rodziny Suchomskich, Laskowskich
i Białek
1800
Msza św. w rocznicę święceń rocznika ks. Łukasza

