Ogłoszenia Duszpasterskie
na XXII Niedzielę Zwykłą
1. Dekretem Biskupa Wiesława Śmigla od poniedziałku funkcję
wikariusza w naszej parafii pełni ks. Mariusz Ciesielski, któremu
życzymy obfitości łask Bożych w nowym etapie posługi duszpasterskiej.
2. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
3. Wznawiamy spotkania wspólnot naszej parafii. Ze względu na pewne
jeszcze ograniczenia większość spotkań odbywać się będzie w dolnym
kościele. W najbliższą w środę po Mszy św. o godz. 1800 na spotkanie do
dolnego kościoła zapraszamy Rycerstwo Niepokalanej.
4. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
 I czwartek – spotkanie Apostolatu Margaretka o godz. 1630
w dolnym kościele; nabożeństwo o dar nowych powołań kapłańskich
i zakonnych o godz. 1730.
 I piątek – Msza św. wotywna do NSPJ o godz. 700, 1630 i 1800.
O godz. 1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie
Adoracji Najświętszego Sakramentu, która potrwa do godz. 1630.
Spowiedź od godz. 1600.
 I sobota – po Mszy św. o godz. 700 zapraszamy na modlitwy
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy całego
świata. W tym dniu kapłani odwiedzą również chorych z posługą
sakramentalną. Prosimy, aby chorych zgłaszać do piątku włącznie.
5. W najbliższą niedzielę o godz. 930 Msza św. w intencji Żywego
Różańca. Po Mszy św. – spotkanie w dolnym kościele.
6. Nie będzie na razie odprawiana Msza św. o godz. 1100 z udziałem dzieci
w dolnym kościele. Natomiast w najbliższą niedzielę o godz. 1100 w
górnym kościele zostanie odprawiona Msza św. na rozpoczęcie roku
szkolnego, podczas której zostaną poświęcone tornistry i przybory
szkolne. W związku z tym zachęcamy szczególnie dzieci i młodzież do
przystąpienia do spowiedzi w pierwszy piątek września o godz. 1600.
7. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Roman Chrościński z ul. Korczaka 9, lat 71,
+ Ewa Piotrowska z ul. Śniadeckich 56, lat 75,
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
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Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa
Zgodnie z poleceniem Kurii Diecezjalnej Toruńskiej przypominamy,
że w kościołach i kaplicach do odwołania istnieje obowiązek zakrywania ust
i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy.

Zaproszenie dla seniorów
Serdecznie zapraszamy seniorów do udziału w zajęciach Klubu Seniora.
Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Zapisywać się można w Biurze Fundacji
Inicjatyw Społecznych Źródło obok naszego Biura Parafialnego
w godzinach od 900 do 1500.

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.

Męski Różaniec w Grudziądzu, Księża Marianie, Grudziądz Semper
Fidelis, Parafia Niepokalanego Serca NMP w Grudziądzu, Parafia
Wniebowzięcia NMP w Grudziądzu, Parafia św. Mikołaja, Bractwo
św. Józefa zapraszają 5 września w sobotę na XVI edycję Męskiego
Różańca.
Rozpoczniemy Eucharystią o godz. 11.00 w kościele pw. Wniebowzięcia
NMP, przy ul. Moniuszki, po Mszy świętej przejdziemy pod pomnik 10
pomordowanych w Grudziądzu przy ul. Piłsudskiego, tam równo o godzinie
12.00 odmówimy jedną tajemnicę Różańca w intencji wynagradzającej
NMP oraz w intencji ofiar Zbrodni Pomorskiej.
W Męskim Różańcu mogą uczestniczyć wszyscy, tj. mężczyźni, młodzież i
dzieci; rodziny jak i osoby samotne.
Zabieramy biało – czerwone flagi i znicze, które po różańcu zapalimy pod
pomnikiem. Upamiętnimy w ten sposób 81. rocznicę Zbrodni Pomorskiej.
INTENCJE 31.08.2020 r. – 06.09.2020 r.
Poniedziałek – 31.08.2020 r.
700
+ Mirosława i Jerzy (w 34 r. śm.)
830
+ Rodzice: Jan i Gertruda Szumotalscy i brat Joachim
1800
+ Dziadkowie: Helena i Alfons Kucińscy, Katarzyna i Edward Podgórscy,
ojciec Tadeusz oraz zmarli z rodziny
1800
+ Irena Chrzanowska (w 1 r. śm.) i rodzice z obojga stron
Wtorek – 01.09.2020 r.
700
W intencji Panu Bogu wiadomej
830
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla mamy
1800
+ Rodzice: Jadwiga i Karol Sołtek
1800
+ Rozalia i Bronisław, Władysława i Jan oraz zmarli z rodziny z obojga
stron
Środa – 02.09.2020 r.
700
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz siłę w pokonywaniu
trudności dla Moniki
830
+ Mąż Stefan (w dniu imienin) oraz zmarli z rodziny
00
18
+ Jolanta Lukrawska (w 16 r. śm.) oraz zmarli z rodziny Lukrawskich i
Knuth
1800
+ Mariusz Dobiasz – Msza św. popogrzebowa

Czwartek – 03.09.2020 r. – św. Grzegorza
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i pomoc
Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin
30
8
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego i łaskę zdrowia dla Izabelli w
dniu imienin
1800
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla kapłanów pracujących
w naszej parafii- int. od Apostolatu Margaretka
1800
+ Lidia i zmarli z rodziny
00
18
+ Maria i Bronisław, Elżbieta i Mieczysława oraz Ryszard
Piątek – 04.09.2020 r.
700
830
+ Mama Helena (w 25 r. śm.)
1630
+ Rodzice: Józefa (w 24 r. śm.) i Ignacy (w 60 r. śm.)
1800
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Marleny i
Ryszarda w 40 r. ślubu oraz dla syna Bartosza
1800
+ Irena i Alojzy Kitłowscy (z okazji urodzin i rocznicy śmierci) oraz
rodzice i rodzeństwo z obojga stron
Sobota – 05.09.2020 r.
700
Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko
Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny
30
8
+ Małgorzata Orzepowska – intencja od córki
1800
+ Mama Irena (w 24 r. śm.)
1800
+ Czesław (w 18 r. śm.) i zmarli z rodziny
1800
+ Daniela i Jerzy Machcińscy i zmarli z rodziny z obojga stron
Niedziela – 06.09.2020 r.
700
+ Danuta Jarzynka (w 3 r. śm.)
930
Żywy Różaniec
1100
+ Rodzice: Elżbieta i Franciszek Ojdowscy oraz Jadwiga i Witold
Morawscy i zmarli z rodziny z obojga stron
1230
+ Bronisław Przeworski (z okazji imienin), mama Wanda oraz babcia
Marianna
1230
+ Stefania Krauzewicz (z okazji imienin) i zmarli z rodziny
1230
+ Roman Jaworski (w 14 r. śm.)
1500
+ Mama Genowefa Wrzosek (w 3 r. śm.)
1800
+ Marian Rutz (w 12 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron
1800
+ Mąż Bernard Kruczkowski, rodzice z obojga stron, rodzeństwo, zmarli z
rodziny Żochowskich: Czesława, Stanisław, Jadwiga, siostrzeniec
Kazimierz i zmarli z rodziny Kawskich

