Ogłoszenia Duszpasterskie
na XV Niedzielę Zwykłą
1. W dzisiejszym – kolekta gospodarcza, którą przeznaczymy
jak w ubiegłym miesiącu na zakup konfesjonału. Za złożone ofiary
składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
2. Jutro na godz. 2000 zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie połączone z
procesją światła. Prosimy o zabranie ze sobą świec.
3. W środę o godz. 17 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
30

4. W przyszłą niedzielę – zbiórka do puszek na działalność Caritas
w Grudziądzu.
5. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Helena Wasilewska z ul. Śniadeckich 22, lat 74
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+ Stanisław Ostrowski z ul. Jackowskiego 41, lat 82
+ Barbara Adryjenko z ul. Śniadeckich 60, lat 58
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Zapraszamy na Nabożeństwo Fatimskie
Program:
Wprowadzenie i modlitwy do Matki Boskiej Fatimskiej – w kościele.
Pierwsza Tajemnica Światła Różańca – prowadzi Bractwo św. Józefa
i Wspólnota Modlitewno-Ewangelizacyjna Emaus.
Druga Tajemnica Światła – Żywy Różaniec.
Trzecia Tajemnica Światła – Wspólnota Ojca Pio.
Czwarta Tajemnica Światła – Apostolat Margaretka i Klub Seniora.
Piąta Tajemnica Światła – Rodziny Szensztackie i Akcja Katolicka.
Ok. godz. 2100 odśpiewamy Apel Jasnogórski.
O przygotowanie dekoracji figury prosimy Żywy Różaniec.

Najświętsza Maryja Panna z góry Karmel Szkaplerz karmelitański
Czwartkowe wspomnienie zwraca nas ku Maryi objawiającej się na
górze Karmel, znanej już z tekstów Starego Testamentu – z historii proroka
Eliasza. W XII wieku po Chrystusie do Europy przybyli, prześladowani
przez Turków, duchowi synowie Eliasza, prowadzący życie kontemplacyjne
na Karmelu. Również w Europie spotykali się z niechęcią. Jednakże Stolica
Apostolska, doceniając wyrzeczenia i umartwienia, jakie podejmowali
zakonnicy, ułatwiała zakładanie nowych klasztorów.
Szczególnie szybko zakon rozwijał się w Anglii, do czego przyczynił
się m.in. wielki czciciel Maryi, św. Szymon Stock, szósty przełożony
generalny zakonu karmelitów. Wielokrotnie błagał on Maryję o ratunek dla
zakonu. W czasie jednej z modlitw w Cambridge, w nocy z 15 na 16 lipca
1251 r., ujrzał Bożą Rodzicielkę w otoczeniu Aniołów. Podała mu Ona
brązową szatę, wypowiadając jednocześnie słowa:

„Przyjmij, synu, szkaplerz twego zakonu, jako znak mego braterstwa,
przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie
zazna

ognia

piekielnego.

Oto

znak

zbawienia,

ratunek

w

niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania”.
Szymon Stock z radością przyjął ten dar i nakazał rozpowszechnienie
go w całej rodzinie zakonnej, a z czasem również w świecie. W XIV wieku
Maryja objawiła się papieżowi Janowi XXII, polecając mu w opiekę „Jej
zakon” karmelitański. Obiecała wówczas obfite łaski i zbawienie osobom
należącym do zakonu i wiernie wypełniającym śluby. Obiecała również
wszystkim, którzy będą nosić szkaplerz, że wybawi ich z czyśćca w pierwszą
sobotę po ich śmierci. W roku 1910 papież św. Pius X zezwolił ze względów

Wtorek – 14.07.2020 r.
700
+ Jadwiga Nicgórska (w 20 r. śmierci)- intencja od syna z rodziną
830
+ Mąż Henryk Burkiewicz (w 2 r. śmierci) i zmarli rodzice z obojga stron
1800
+ Mąż Kazimierz Mazurek (w 3 r. śmierci) oraz rodzice: Stefania i Jan
Jankowscy
Środa – 15.07.2020 r. – św. Bonawentury
700
O zdrowie duszy i ciała, światło i dary Ducha Świętego, opiekę Matki
Bożej i miłosierdzie Boże dla Magdaleny
830
+ Janusz Nowacki- Msza św. popogrzebowa
1800
+ Rodzice: Elżbieta i Bronisław, mąż Henryk oraz brat Alojzy, szwagier
Zygmunt i teściowie
Czwartek – 16.07.2020 r. – NMP z Góry Karmel
700
+ Ojciec Bohdan Kachelski i mama Barbara
830
+ Andrzej, Jolanta (w 2 r. śmierci) oraz zmarli rodzice
00
18
+ Regina i Zbigniew Bileccy

praktycznych na zastąpienie szkaplerza medalikiem szkaplerznym. W
przypadku szkaplerza karmelitańskiego na jednym kawałku powinien być
umieszczony wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, a na drugim –
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jedna część powinna spoczywać na

Piątek – 17.07.2020 r.
700
O zdrowie duszy i ciała, światło i dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej
i miłosierdzie Boże dla Magdaleny
830
+ Irena Spychalska ( z okazji urodzin)
1800
W intencji GMOP oraz opiekuna księdza Bartka

piersiach, a druga – na plecach. Szkaplerz musi być poświęcony według
specjalnego obrzędu.

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.
INTENCJE 13.07.2020 r. – 19.07.2020 r.
Poniedziałek – 13.07.2020 r. – Świętych Andrzeja Świerada i Benedykta
700
+ Małgorzata Ciesielska – Msza św. popogrzebowa
830
O zdrowie duszy i ciała, światło i dary Ducha Świętego, opiekę Matki
Bożej i miłosierdzie Boże dla Magdaleny
30
8
O Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Anity z okazji 45
urodzin
1800
+ Teresa Falkowska- Msza św. popogrzebowa

Sobota – 18.07.2020 r.
700
+ Jerzy (w dniu urodzin), Mirosława, Patryk i Jerzy oraz dusze w czyśćcu
cierpiące
830
+ Mąż Edmund Bartkowski i zmarli z rodziny
00
18
+ Rodzice: Jerzy (w 2 r. śmierci) i Joanna Lewandowscy
Niedziela – 19.07.2020 r.
700
+ Eleonora (w 2 r. śmierci)
930
+ Regina Wiatrowska (w 4 r. śmierci) i zmarli z rodziny
1100
O nawrócenie syna Patryka i córki Kingi
1230
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Gabrieli i Piotra z
okazji 35 rocznicy ślubu
1500
+ Władysława i Jan (w r. śmierci) oraz ich przodkowie
1800
+ Mąż Andrzej Maguda (w 5 r. śmierci), zmarli rodzice z obojga stron,
brat Zbigniew i zmarli z rodziny

