Ogłoszenia Duszpasterskie
na Uroczystość Poświęcenia Kościoła
1. Dzisiaj przypada 28 rocznica poświęcenia naszego kościoła. W liturgii
dzień ten ma charakter uroczystości. Zachęcamy drogich parafian, w tym
szczególnym dniu, do modlitwy za naszą parafię.
2. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na cele gospodarcze naszej parafii.
Kilka najbliższych kolekt przeznaczonych będzie na pokrycie kosztu
położenia kostki w miejscu rozebranej organistówki. Po Mszy św. będzie
miała miejsce zbiórka do puszek na papieski fundusz Dzieło Nowego
Tysiąclecia.
3. Dzisiaj oraz za tydzień po Mszy św. o godz. 15.00 w górnym kościele –
kolejne spotkanie formacyjne kandydatów do bierzmowania.
4. W środę ze względu na sytuację epidemiczną Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy odprawiona będzie dodatkowo po Mszy św.
o godz. 830 oraz tradycyjnie o godz. 17.30 w łączności z nabożeństwem
różańcowym poprzedzona śpiewem Godzinek. Po wieczornej Nowennie
Msza św. w intencjach polecanych Panu Bogu za pośrednictwem Matki
Bożej Nieustającej Pomocy.
5. W środę po Mszy św. o godz. 18.00 – spotkanie Kręgu Biblijnego.
6. W środę w naszej parafii gościł będzie o. Michał Nowak OFMConv.,
Asystent Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej. O. Michał wygłosi
kazanie podczas Mszy św. o godz. 18.00, po której spotka się
ze wspólnotą Rycerstwa.
7. W czwartek o godz. 19.00 – spotkanie Wspólnoty ModlitewnoEwangelizacyjnej Emaus.
8. W piątek o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie
Adoracji Najświętszego Sakramentu, która potrwa do godz. 17.30.
9. W piątek o godz. 16.30 – spotkanie Grupy Modlitewnej Ojca Pio.
10. Parafia św. Józefa w Grudziądzu – Mniszku zaprasza młodzież
na spotkanie modlitewne Pokolenie Jana Pawła II, które odbędzie się
w piątek o godz. 19.30.
11. W najbliższą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Misyjny. W związku
z tym kolekta przeznaczona zostanie na Misje. Po Mszy św. zbiórka
na dzieła Caritas w Grudziądzu.
12. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Teresa Bona z ul. Staffa 7, lat 88,
+ Jerzy Balicki z ul. Korczaka 1, lat 87.
Wieczny odpoczynek…
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Ograniczenia związane z przynależnością Grudziądza
do czerwonej strefy epidemicznej
Ze względu na przynależność Grudziądza do czerwonej strefy epidemicznej
spotkanie Kręgu Biblijnego jak również spotkania innych wspólnot naszej
parafii odbywać się będą zasadniczo w dolnym kościele.
Z tego też względu wyjątkowo w tym roku nie odbędą się rekolekcje przed
odpustem św. Jana Pawła II.
Nie będzie także Procesji Fatimskiej w dniu 13 października. Zapraszamy
natomiast we wtorek na godz. 17.30 na Różaniec Fatimski.
W czasie przynależności Grudziądza do czerwonej strefy w naszym kościele
– uwzględniając chór – może przebywać jednocześnie 288 osób.

Zapraszamy na Różaniec
Zapraszamy drogich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych do udziału
w nabożeństwie różańcowym, które w naszym kościele odprawiamy:
dla dzieci: w środę i piątek o godz. 16.30, natomiast dla młodzieży
i dorosłych każdego dnia o godz. 17.30. Za odmówienie pięciu dziesiątek
różańca w kościele można uzyskać odpust zupełny. W związku z epidemią
zachęcamy do odmawiana różańca w gronie rodziny. Odmawiając różaniec
w rodzinie można również uzyskać odpust zupełny.

Rozpoczynamy przygotowania do I Komunii św.
Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.00 w dolnym kościele odbędzie się pierwsze
spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci z klas trzecich szkół
podstawowych, które w tym roku szkolnym będą przygotowywać się do
przyjęcia I Komunii św.

Zapraszamy na kolejną katechezę eucharystyczną
Serdecznie zapraszamy na kolejną katechezę eucharystyczną w duchu
myśli św. Jana Pawła II, którą przeprowadzi kapelan szpitala –
ks. Kan. Andrzej Bartman. Katecheza będzie miała miejsce w piątek
po Mszy św. o godz. 1800 w górnym kościele.

Wypominki jednorazowe i roczne
Obok Biuletynu wyłożone są kartki na wypominki. Można je składać
w Biurze Parafialnym. Wypominki roczne odczytywane będą w drugi
piątek miesiąca podczas Mszy św. o godz. 17.00, wypominki jednorazowe –
od 2 do 8 listopada po Mszach św. o godz. 8.30 i 18.00.

Nowe godziny czynności Biura Parafialnego:
Od tygodnia obowiązują nowe godziny czynności Biura Parafialnego.
Jest ono czynne:
w poniedziałek od godz. 16.00 do 17.30,
w środę od godz. 10.00 do 11.00 oraz od godz. 16.00 do 17.30,
w piątek od godz. 10.00 do 11.00 oraz od godz. 16.00 do 17.30.
W sprawach pilnych można dzwonić pod numer telefonu: 88 77 33 111.
INTENCJE 12.10.2020 r. – 18.10.2020 r.
Poniedziałek – 12.10.2020 r.
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i pomoc
Matki Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin
830
+ Brat Józef (w 46 r. śm.), rodzice i brat Lewandowscy oraz siostra
Elżbieta Więcek
1800
+ Zbigniew Składanek – intencja od sąsiadów z ul. Jackowskiego 52
1800
+ Maria Piwowarska – gregorianka (12)
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki
Bożej i błogosławieństwo Boże dla Alicji i Mateusza Hoppe
(w 1 rocznicę ślubu)
Wtorek – 13.10.2020 r. – bł. Honorata Koźmińskiego
700
830
+ Maria Piwowarska – gregorianka (13)

1800
1800

+ Mąż Franciszek Osiński (w 16 r. śm.), rodzice z obojga stron
i zmarli z rodziny
+ Feliks Kęsik (w 19 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron

Środa – 14.10.2020 r.
700
+ Marek Bartnicki
830
+ Maria Piwowarska – gregorianka (14)
1800
W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej
Nieustającej Pomocy podczas Nowenny
Czwartek – 15.10.2020 r. – św. Teresy od Jezusa
700
+ Maria Piwowarska – gregorianka (15)
830
+ Rodzice: Jan i Czesława, Jan i Helena oraz zmarli z obojga stron
1800
+ Tadeusz Kulkowski i zmarli z rodziny
1800
+ Mąż Mirosław, rodzice z obojga stron oraz bracia Janusz i Franciszek
Piątek – 16.10.2020 r. – św. Jadwigi Śląskiej
700
+ Córka Katarzyna (w 26 r. śm.), Henryk i zmarli z rodziny Kubickich
830
+ Maria Piwowarska – gregorianka (16)
1800
W intencji GMOP i Ks. Bartka
1800
+ Klara (w 17 r. śm.)
00
18
+ Jolanta Ostrowicka i Adam Kaczorowski oraz zmarli z rodziny
Sobota – 17.10.2020 r. – św. Ignacego Antiocheńskiego
700
830
+ Konrad Nawrocki (w dniu urodzin) oraz zmarli z rodziny z obojga stron
1800
+ Maria Piwowarska – gregorianka (17)
1800
+ Małgorzata i Stanisław oraz zmarli z rodziny
1800
+ Rodzice: Anna i Stanisław, teściowie: Klara i Bolesław, rodzeństwo
z obojga stron i zmarli z rodziny
Niedziela – 18.10.2020 r.
700
+ Rodzice: Jan i Małgorzata, Stefan i Jadwiga, rodzeństwo i zmarli
z rodziny z obojga stron
700
+ Rodzice: Janina i Józef Pacyga oraz Salomea i Wojciech Ziętara
i zmarli z rodziny
930
+ Mirosław Kacała (w 1 r. śm.)
1100góra + Fryderyk Gaj (w rocznicę urodzin)
1100góra + Małgorzata Tobola (w 2 r. śm. i z okazji imienin)
1100dół O nawrócenie syna Patryka i córki Kingi
1230
+ Władysława, Antoni, Leszek Kraszewscy
1230
+ Maria Piwowarska – gregorianka (18)
1500
+ Franciszek Sobótka (w 32 r. śm.) i zmarli rodzice z obojga stron
oraz zmarli z rodziny
00
15
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Krystyny w dniu urodzin
1800
+ Żona Bogumiła Przybylska i zmarli rodzice z obojga stron

