Ogłoszenia Duszpasterskie
na XVII Niedzielę Zwykłą
1. Kończymy dzisiaj obchody 21. Ogólnopolskiego Tygodnia
św. Krzysztofa. W związku z tym kierujemy apel do kierowców o udział
w misyjnej Akcji św. Krzysztof poprzez wsparcie misjonarzy w zakupie
środków transportu przeznaczając 1 grosz za przejechany kilometr.
Zbiórka do puszek na ten cel będzie miała miejsce w dniu dzisiejszym
po każdej Mszy św.
Ważnym punktem obchodów będzie błogosławieństwo kierowców i ich
pojazdów, aby zawsze używali ich mądrze i odpowiedzialnie. Z tej racji
również dzisiaj po Mszy św. o godz. 1230 udzielimy błogosławieństwa
kierowcom i poświęcimy samochody i inne pojazdy.
2. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
3. W tym tygodniu przypada I sobota – po Mszy św. o godz. 700
zapraszamy na modlitwy wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi
za grzechy całego świata.
4. W czasie trwania tradycyjnej pielgrzymki grudziądzkiej Grupy
Pomarańczowej tj. od 2 do 11 sierpnia w Grudziądzu odbędzie się mini
pielgrzymka po grudziądzkich parafiach. Pątnicy odwiedzą wszystkie
grudziądzkie parafie. Pielgrzymi udają się do wyznaczonych kościołów
indywidualnie. Codziennie w wyznaczonych kościołach będzie
sprawowana Masza św. w intencji pielgrzymów oraz wszystkich
dobroczyńców pielgrzymki. Po zakończonej Eucharystii odbędzie się
spotkanie modlitewne. Zapraszamy wszystkich pielgrzymów, tych
którzy kiedyś pielgrzymowali oraz wszystkich parafian i grudziądzan
do wspólnej modlitwy. Szczegółowy plan z wyznaczonymi kościołami
oraz godzinami spotkań modlitewnych umieszczony jest na plakacie.
W naszej parafii spotkanie pielgrzymów i wspólna Msza św. odbędzie
się 3 sierpnia o godzinie 1800.
5. Zgodnie z poleceniem księdza biskupa Józefa Szamockiego
przypominamy, że w kościołach i kaplicach do odwołania istnieje
obowiązek zakrywania ust i nosa.
6. W minionym tygodniu odeszła do wieczności:
+ Danuta Wieczorkowska z ul. Korczaka 7, lat 68
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…
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Zapraszamy do Klubu Seniora
Parafia nasza uzyskała po raz drugi wsparcie finansowe ze Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Grudziądzki Spichlerz na działalność Klubu
Seniora. Co do zasady klub będzie funkcjonował około 2 razy w tygodniu
w godzinach dostosowanych do oczekiwań uczestników. W ramach klubu
prowadzone będą zajęcia grupowe i indywidualne, a także zapewnione
zostaną wyjścia poza klub np. do kina, teatru, muzeum. Przez cały czas
funkcjonowania Klubu Seniora uczestnikom towarzyszyć będzie opiekun
klubu.
Klub Seniora będzie miejscem, w którym osoby starsze, powyżej 60 roku
życia, będą mogły korzystać z różnego rodzaju wsparcia i atrakcji.
W programie klubu przewidziano między innymi:
 warsztaty z psychologami, terapeutami i innymi specjalistami
z dziedziny aktywizacji społecznej. Rodzaj zajęć dobrany będzie zgodnie
z potrzebami uczestników (przewiduje się zajęcia dotyczące radzenia
sobie z emocjami, niepełnosprawnością, a w ramach zajęć
terapeutycznych elementy terapii manualnej, muzykoterapii,
biblioterapii, informatyki),
 zajęcia artystyczne – malowanie, śpiew itp.,
 zajęcia sportowe / rekreacyjne / relaksacyjne / fizjoterapeutyczne np.
ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, gry zespołowe,
 warsztaty z dietetykiem.
cd. na str. 2

Podczas wskazanych wyżej zajęć (poza sportowymi) przewidziana jest
przerwa kawowa dla uczestników.
Uczestnicy będą mogli także korzystać z indywidualnego wsparcia
psychologicznego (radzenie sobie ze stresem, trudną sytuacją w domu,
budowanie pewności siebie, wiary we własne siły, walka z nałogami).
Serdecznie zapraszamy seniorów nie tylko z naszej parafii, ale również
z całego Grudziądza do udziału w zajęciach. Zapisywać się można w Biurze
Fundacji Inicjatyw Społecznych Źródło obok naszego Biura Parafialnego
w godzinach od 900 do 1500. Pierwszeństwo mają osoby, które nie brały
udziału w pierwszej edycji Klubu Seniora, czyli w ubiegłym roku.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 29 VII – św. Marta, siostra Marii i Łazarza, patronka gospodyń
domowych,
 31 VII – św. Ignacy z Loyoli (1491-1556), hiszpański rycerz, założyciel
zakonu jezuitów,
 1 VIII – św. Alfons Maria Liguori (1696-1787), włoski kapłan, założyciel
zgromadzenia redemptorystów.

Zapraszamy na XV Męski Różaniec
1 sierpnia 2020 r. (sobota) będzie miał miejsce kolejny Męski Różaniec
w Grudziądzu. Rozpoczniemy Mszą św. o godz. 1100 w kościele
pw. Niepokalanego Serca NMP (Księża Marianie). Po Mszy św.
przejdziemy pod pomnik por. Tadeusza Maślankowskiego przy stacji paliw
Shell przy ul. Focha. Tam o godz. 1200 odmówimy jedną tajemnicę różańca
w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP oraz w intencji
poległych i pomordowanych w Powstaniu Warszawskim. Upamiętnimy
ten sposób 76 rocznicę Powstania Warszawskiego.

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 27.07.2020 r. – 02.08.2020 r.
Poniedziałek – 27.07.2020 r.
700
O zdrowie duszy i ciała, światło i dary Ducha Świętego, opiekę Matki
Bożej i miłosierdzie Boże dla Magdaleny (8)
830
+ Antoni Przerwa, Małgorzata i Jerzy Kwiatkowscy
00
18
+ Barbara Hennig

Wtorek – 28.07.2020 r.
700
O zdrowie duszy i ciała, światło i dary Ducha Świętego, opiekę Matki
Bożej i miłosierdzie Boże dla Magdaleny (9)
830
+ Zmarli z rodziny Piszkalskich i Bogusława
00
18
W podziękowaniu za życie i pracę kapelana Solidarności ks. Jerzego
Popiełuszki dla dobra Kościoła, Ojczyzny i Świata, z prośbą o rychłą
kanonizację
Środa – 29.07.2020 r. – św. Marty
700
+ Zofia Ziemecka (w 7 r. śm.)
830
+ Janusz Bujniewicz (w dniu urodzin) – intencja od sąsiadów
z ul. Korczaka 4
1800
Czwartek – 30.07.2020 r.
700
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Czesławy
Górskiej i Czesławy Grajewskiej (z okazji imienin)
830
+ Rodzice: Maria i Stefan Maksym oraz dziadkowie i rodzeństwo
z obojga stron
1800
+ Zbigniew Morawski (w 2 r. śm.) – intencja od żony, dzieci i wnuków
Piątek – 31.07.2020 r. – św. Ignacego Loyoli
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże,
opiekę Matki Bożej i zdrowie dla dzieci: Ewy, Sławka, Iwony i Sandry
830
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla rodziny Piszkalskich
oraz dla Ireny Lewandowskiej
1800
+ Stanisław Romanowski (w 18 r. śm.)
Sobota – 01.08.2020 r. – św. Alfonsa Marii Liguoriego
700
Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko
Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny
830
+ Tata Franciszek (w dniu urodzin) i dziadkowie: Katarzyna i Walenty
00
18
+ Elżbieta Wiśniewska (w 12 r. śm. ) i zmarli rodzice z obojga stron
oraz rodzeństwo
Niedziela – 02.08.2020 r.
700
W intencji Panu Bogu wiadomej
930
W intencji Żywego Różańca
930
+ Jan Rząca (w dniu urodzin) oraz Jan Zieliński i Zdzisław Matulewski
1100
+ Władysława (w 5 r. śm.)
1230
+ Janina Trytek (w 1 r. śm.)
1500
+ W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego
oraz szczęśliwą podróż dla Agnieszki i Łukasza (z okazji rocznicy ślubu)
1800
+ Mąż Henryk i rodzice: Rozalia i Władysław oraz rodzeństwo

