Ogłoszenia Duszpasterskie
na XII Niedzielę Zwykłą
1. W dniu dzisiejszym – zbiórka do puszek na działalność Caritas
w Grudziądzu.
2. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
3. W czwartek o godz. 1900 – ostatnie przed wakacjami spotkanie
Wspólnoty Modlitewno – Ewangelizacyjnej Emaus.
4. W sobotę przypada uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy –
głównej patronki naszej diecezji.
5. Zachęcamy do udziału nabożeństwie czerwcowym, które w naszym
kościele odprawiane jest każdego dnia po Mszy św. wieczornej.
6. W minionym tygodniu odeszły do wieczności:
+ Małgorzata Zajkowska z ul. Śniadeckich 72, lat 66
+ Barbara Hennig z ul. Piłsudskiego 125, lat 94
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Uroczystość Matki Boże Nieustającej Pomocy
Głównej Patronki Diecezji Toruńskiej
Zbliża się uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Głównej Patronki
Diecezji Toruńskiej. Z powodów oczywistych tegoroczna procesja ulicami
miasta Torunia nie będzie mogła się odbyć. W dniu uroczystości
27 czerwca 2020 roku Mszy św. o godz. 1800 będzie przewodniczył
ksiądz bp Wiesław Śmigiel. Do udziału we Mszy św. zapraszamy kapłanów
Diecezji Toruńskiej, a także wiernych ze wszystkich parafii diecezji. Msza
św., podczas której nastąpi akt zawierzenia diecezji Matce Bożej, będzie
transmitowana przez Radio Maryja i Telewizję Trwam.
Ponieważ wierni diecezji nie będą mogli iść w procesji do Matki Bożej
ulicami miasta Torunia, to Matka Boża w ikonie Nieustającej Pomocy uda
się do największych świątyń Torunia, by pozostać w nich przez całą dobę
i oczekiwać na spotkanie z wiernymi.

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.
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Zbiórka do puszek na rzecz Projektu Zambia 2020
W najbliższą niedzielę w naszej parafii będzie miała miejsce zbiórka
do puszek na rzecz Projektu Zambia 2020. W związku z tym gościć
będziemy wolontariuszy oraz o. Grzegorza Dobroczyńskiego, jezuitę
z Torunia, który na wszystkich Mszach św. wygłosi kazania.
Siedmioro wolontariuszy, w tym kleryk Wojciech oraz o. Grzegorz
przygotowują się do miesięcznego wyjazdu do misji prowadzonej przez
ojców jezuitów w miejscowości Kasisi w Zambii. Będą tam pracować
na farmie oraz w domu dziecka.
Farma jest jednym z głównych źródeł utrzymania tamtejszej misji i dzieł,
które są przez nią prowadzone. Co ważne tworzy miejsca pracy oraz daje
żywność tamtejszym mieszkańcom. Na farmie uprawiane są warzywa,
prowadzona jest hodowla ryb oraz znajduje się plantacja moringi.
Innym dziełem, które potrzebuje wsparcia materialnego jest największy
w Zambii dom dziecka prowadzony przed siostry zakonne ze Zgromadzenia
Służebniczek Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Misja zapewnia jedzenie,
leki, ubrania oraz możliwość nauki ponad 200 dzieciom.
Niestety przez pandemię coronavirusa tegoroczny wyjazd wolontariuszy
został przesunięty. Pozostaje im na razie pozyskanie i przekazanie środków
materialnych na wsparcie tamtejszej farmy oraz domu dziecka. Mają jednak
nadzieję, że przyjdzie odpowiedni czas na pomoc na farmie i opiekę nad
dziećmi.

XXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Radia Maryja
Rodzina Radia Maryja zaprasza na XXIX Ogólnopolską Pielgrzymkę Radia
Maryja, która odbędzie się w dniach 11 i 12 lipca 2020 r. Noclegi w Domu
Pielgrzyma. Zapisy w Biurze Radia Maryja, przy kościele św. Mikołaja w
Grudziądzu. Bliższych informacji udzielają:
Ludwika 720 159 496, Władysława 720 017 814.
INTENCJE 22.06.2020 r. – 28.06.2020 r.
Poniedziałek – 22.06.2020 r.
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 (8)
700
W intencji Panu Bogu wiadomej
830
+ Marian Szeligowski (w 10 r. śm.)
830
+ Jadwiga Pastewska i zmarli z rodziny
1800
O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej, dla ks. Bartka
w dniu urodzin – intencja od wspólnot działających w naszej Parafii
1800
+ Maria Kamrowska – Msza św. popogrzebowa
00
18
O światło Ducha Świętego i roztropność w podejmowaniu decyzji
dotyczących naszej ojczyzny za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli (4)
Wtorek – 23.06.2020 r.
700
+ Łukasz Marosek (w rocznicę śmierci)
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 (9)
830
+ Zenon i Jerzy – intencja w Dniu Ojca
1800
+ Zygmunt, Jan i Bronisław
00
18
+ Józef Wierzbicki – Msza św. popogrzebowa
1800
O światło Ducha Świętego i roztropność w podejmowaniu decyzji
dotyczących naszej ojczyzny za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli (5)
Środa – 24.06.2020 r. – Narodzenie św. Jana Chrzciciela
700
+ Ojciec Jan (w dniu imienin)
830
+ Jan (z okazji imienin i Dnia Ojca) i zmarli z rodziny Skowron
i Wronieckich
1800
+ Włodzimierz, Stanisław, Bronisław, Józef i zmarli z rodziny
1800
+ Janina i Jan Kopkowscy – intencja od rodziny
00
18
O światło Ducha Świętego i roztropność w podejmowaniu decyzji
dotyczących naszej ojczyzny za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli (6)

Czwartek – 25.06.2020 r.
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i pomoc
Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin
700
O światło Ducha Świętego i roztropność w podejmowaniu decyzji
dotyczących naszej ojczyzny za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli (7)
830
+ Tata Józef (w 44 r. śm.), dziadkowie i chrzestni
1800
+ Rodzice: Waleria i Józef Habryn oraz Jolanta i Andrzej Habryn
(w rocznicę śmierci)
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Marii w dniu 80 urodzin
00
18
O łaskę zdrowia i nawrócenie dla Luizy
Piątek – 26.06.2020 r.
700
O światło Ducha Świętego i roztropność w podejmowaniu decyzji
dotyczących naszej ojczyzny za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli (8)
830
1800
Msza św. w rocznicę święceń rocznika ks. Marcina
Sobota – 27.06.2020 r. – NMP Nieustającej Pomocy
700
+ Zmarli z rodziny Nowaków, Mirodków, mąż Marian, brat Alfred, wujek
ks. Mieczysław i ciocia Katarzyna
30
8
+ Edward Lipniewski (w 6 r. śm.), zmarli rodzice z obojga stron i z rodziny
oraz dusze w czyśćcu cierpiące
1800
+ Syn Krzysztof Małecki (z okazji urodzin i w 9 r. śm.), rodzice z obojga
stron, bracia Bolesław, Jerzy i szwagier Jan
1800
+ Rodzice: Cecylia (w 15 r. śm.) i Józef (w 23 r. śm.) Wiśniewscy,
Henrietta i Kazimierz Janz oraz zmarli z rodziny z obojga stron
00
18
O światło Ducha Świętego i roztropność w podejmowaniu decyzji
dotyczących naszej ojczyzny za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli (9)
Niedziela – 28.06.2020 r.
700
+ Patryk (w dniu urodzin), Mirosława, Jerzy oraz Jerzy i dusze w czyśćcu
cierpiące
930
Msza św. za miasto i Ojczyznę
1100
+ Kazimiera Ostalecka (w 1 r. śm.), Michał Tajner (w 75 r. śm.), Olga
Tajner
00
11
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Marcela w dniu
urodzin
1230
+ Mąż Piotr Wiśniewski (z okazji imienin), rodzice z obojga stron, bracia,
siostra Danuta i szwagrowie
1500
+ Waldemar Sulerzycki (w 9 r. śm.) i rodzice z obojga stron
00
18
W podziękowaniu za życie i pracę kapelana Solidarności ks. Jerzego
Popiełuszki dla dobra Kościoła, Ojczyzny i Świata, z prośbą o rychłą
kanonizację

