Ogłoszenia Duszpasterskie
na XVIII Niedzielę Zwykłą
1. W imieniu MIVA Polska pragniemy serdecznie podziękować za ofiary
złożone na misje w ramach akcji „Św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr
szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy”. Zebraliśmy
i przekazaliśmy 2.080 zł.
2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 930 – w dolnym kościele krótkie spotkanie
Wspólnoty Żywego Różańca.
3. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
4. W czwartek obchodzimy święto Przemienienia Pańskiego.
5. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
 I czwartek – nabożeństwo o dar nowych powołań kapłańskich
i zakonnych o godz. 1730.
 I piątek – Msza św. wotywna o NSPJ o godz. 700 i 1800.
O godz. 1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie
Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Okazja do spowiedzi od godz. 1600 do 1630.
6. Wyjątkowo w tym miesiącu – ze względu na odpust parafialny –
Msza św. zbiorowa za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych
odprawiona zostanie w najbliższy piątek o godz. 1630.
7. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza, którą przeznaczymy
jak w czerwcu i lipcu na zakup konfesjonału. Podczas kolekty
gospodarczej w lipcu zebraliśmy 6.070 zł. Z wszelkie ofiary składamy
serdeczne „Bóg zapłać”.
8. W minionym tygodniu odszedł do wieczności:
+ Mariusz Dobiasz z ul. Korczaka 17, lat 73
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

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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Zapraszamy Festiwal Muzyki Organowej
Serdecznie zapraszamy na IV Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
w Grudziądzu. W tym roku odbędą się trzy koncerty – 9 i 23 sierpnia
o godz. 2000 w Bazylice św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu oraz
20 września o godz. 1600 w kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego
w Grudziądzu na Strzemięcinie.
Szczegółowe informacje dotyczące koncertów i wykonawców umieszczone
zostały na plakatach i ulotkach.
Wszystkie koncerty odbędą się z zachowaniem wszelkich przepisów
sanitarnych. Należy pamiętać o obowiązku zasłaniania nosa i ust oraz
o zachowaniu dystansu społecznego. Wstęp wolny, jednak liczba
uczestników jest ograniczona.
Koncerty będą również transmitowane na kanale YouTube.

Mini pielgrzymka po grudziądzkich parafiach
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. 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.

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.
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.
INTENCJE 03.08.2020 r. – 09.08.2020 r.
Poniedziałek – 03.08.2020 r.
700
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia
dla Małgorzaty
830
+ Mąż Andrzej Lontkowski i rodzice z obojga stron

1800

+ Jan Ryśnik (w 27 r. śm.) i Stanisław Ryśnik oraz zmarli z rodziny

Wtorek – 04.08.2020 r. – św. Jana Wianneya
700
+ Marian Kalinowski (w 4 r. śm.) i zmarli z rodziny
830
Za dusze w czyśćcu cierpiące
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Patryka w dniu urodzin
Środa – 05.08.2020 r.
700
Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej Nieustającej Pomocy
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, miłość
i zgodę dla Elżbiety i Pawła z okazji 9 rocznicy sakramentu małżeństwa
oraz o błogosławieństwo Boże dla dzieci
830
+ Mama Jadwiga (w 33 r. śm.) i zmarli z rodziny
1800
+ Katarzyna Furmanek (w 17 r. śm.)
Czwartek – 06.08.2020 r. – Przemienienie Pańskie
700
+ Alfreda Sander i zmarli z rodziny Dorosz, Elert, Kopczyńskich i dusze
w czyśćcu cierpiące
830
+ Helena Wasilewska – Msza św. popogrzebowa
1800
O Boże błogosławieństwo dla ks. Bartka, opiekuna Apostolatu
Margaretka i dla kapłanów pracujących w naszej parafii
– intencja od Apostolatu Margaretka
Piątek – 07.08.2020 r.
700
830
+ Henryk Gerke (w 25 r. śm.) i rodzice: Bronisława i Władysław
1630
Msza św. zbiorowa za zmarłych
1800
+ Mąż i tata Bolesław Kania (w rocznicę urodzin)
Sobota – 08.08.2020 r. – św. Dominika
700
+ Dziadkowie: Wiktoria i Józef Herdzik (w rocznicę śmierci)
830
+ Marianna Świtkowska i Eugenia Świtkowska w rocznicę urodzin
i śmierci
1800
+ Barbara i Roman Bielewscy
Niedziela – 09.08.2020 r.
700
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Grzegorza i Wojciecha
w czasie pobytu na morzu oraz o potrzebne łaski dla ich rodzin
930
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej w 12 rocznicę ślubu
dla Magdaleny i Tomasza oraz z okazji urodzin dla syna Macieja
1100
+ Mama Helena (w 4 r. śm.) i zmarli z rodziny
1230
W rocznicę ślubu, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
Boże błogosławieństwo dla rodziny
1500
+ Rodzice: Jan i Janina (w 12 r. śm.), brat Wiesław Tarka i zmarli z rodziny
1800
+ Romuald Jolkowski (w dniu imienin) – intencja od cioci Kasi

