Ogłoszenia Duszpasterskie
na XXIX Niedzielę Zwykłą
1. Rozpoczyna się dzisiaj Tydzień Misyjny. W związku z tym kolekta
przeznaczona jest na Misje. Natomiast zbiórka do puszek na dzieła
Caritas w Grudziądzu.
2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 15.00 w górnym kościele – kolejne
spotkanie formacyjne kandydatów do bierzmowania.
3. 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.
4. We wtorek po Mszy św. wieczornej – spotkanie Bractwa św. Józefa.
5. W środę ze względu na sytuację epidemiczną Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy odprawiona będzie dodatkowo po Mszy św.
o godz. 8.30 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.
6. W środę nie będzie jeszcze spotkanie Kręgu Biblijnego.
7. W czwartek przeżywać będziemy dzień Odpustu Parafialnego ku czci
św. Jana Pawła II. Mszy św. odpustowej o godz. 18.00 przewodniczyć
będzie ks. Andrzej Lubowicki – Asystent Generalny Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży. Zapraszamy Drogich Parafian do modlitwy
przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II w intencji naszej Parafii.
8. W piątek o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie
Adoracji Najświętszego Sakramentu, która potrwa do godz. 16.30.
9. W piątek o godz. 19.00 – spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży.
10. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Barbara Reich z ul. Śniadeckich 54, lat 72,
+ Paweł Kruk z ul. Śniadeckich 31, lat 79,
+ Kunegunda Chojnacka z ul. Śniadeckich, lat 84.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
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Biskup toruński udziela dyspensy od uczestnictwa we Mszy św.
Doświadczenie trwającej epidemii jest dla nas wszystkich niełatwe. Chcemy
przeżywać je w duchu wiary, zaufania Bogu, solidarności i braterstwa,
na miarę możliwości wspierając tych, którym jest teraz szczególnie trudno.
Wyrazem naszej miłości i wzajemnej odpowiedzialności są zasady
bezpieczeństwa i higieny podejmowane zarówno przez wiernych,
jak i duszpasterzy.
Odpowiadając na zachętę Przewodniczącego KEP, w związku
z ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych
w tzw. strefie czerwonej i żółtej udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku
niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy św. osobom
przebywającym na terenie Diecezji Toruńskiej.
W związku z uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym
zachęcam wiernych do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając
odwiedziny grobów swoich bliskich oraz modlitwę za zmarłych na całą
„oktawę” Uroczystości.
W dniu 1 listopada trwajmy na modlitwie za zmarłych i uczestniczmy
w Eucharystii w naszych świątyniach, przestrzegając obowiązujących zasad
sanitarnych.
bp Wiesław Śmigiel

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. Od najbliższej niedzieli nie będzie Mszy św.
dla dzieci w dolnym kościele.
W czasie przynależności Grudziądza do czerwonej strefy w kościele
górnym może przebywać jednocześnie 130 osób, na chórze – 22 osoby,
natomiast w kościele dolnym – 53 osoby.

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.
INTENCJE 19.10.2020 r. – 25.10.2020 r.
Poniedziałek – 19.10.2020 r.
700
+ Bernadeta Winowiecka – Msza św. popogrzebowa
830
+ Stanisław Sadowski – Msza św. popogrzebowa
1800
+ Elżbieta Garbacka – Msza św. popogrzebowa
1800
+ Maria Piwowarska – gregorianka (19)
1800
+ Anna i Stanisław Kot, rodzice z obojga stron, Natalia Sztandarska,
zmarli z rodziny Mozal, Wiśniewskich i Piechockich
Wtorek – 20.10.2020 r. – św. Jana Kantego
700
+ Maria Piwowarska – gregorianka (20)
00
7
+ Córka Beata i mąż Lech
830
+ Mąż Jan, teściowie Władysław i Władysława oraz brat Mirosław
1800
+ Genowefa Rafińska (w 29 r. śm.)
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże dla Katarzyny i Andrzeja z rodziną (w 30 rocznicę ślubu)
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże,
opiekę Matki Bożej i zdrowie dla rodziny
Środa – 21.10.2020 r.
700
+ Mama Leokadia Dudzik (w 97 rocznicę urodzin), tata Józef (w 59 r. śm.)
i zmarli z rodziny
830
+ Maria Piwowarska – gregorianka (21)

+ Konrad Kaszuba (w rocznicę urodzin)
W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej
Nieustającej Pomocy podczas Nowenny
Czwartek – 22.10.2020 r. – św. Jana Pawła II
700
+ Maria Piwowarska – gregorianka (22)
30
8
+ Bogdan Urbański – Msza św. popogrzebowa
1800
Suma Odpustowa za Parafian
1800
+ Krystyna i Henryk Wall, Napoleon Szarejko, Kazimierz Klepczarek,
Robert Świętkowski, Hans Wódkowski, Zbigniew Wódkowski
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i
błogosławieństwo Boże na dalsze lata dla Ewy i Janusza z okazji
52 rocznicy ślubu
1800
1800

Piątek – 23.10.2020 r.
700
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące
830
+ Brat Edward, zmarli z rodziny oraz Irena Starobrat
00
18
+ Tata Kazimierz (w 12 r. śm.)
1800
+ Rodzice: Regina i Władysław oraz zmarli z rodzin z obojga stron
1800
+ Maria Piwowarska – gregorianka (23)
Sobota – 24.10.2020 r.
700
+ Szymon, Jadwiga, Józef Łącz oraz Jan i Antonina Dudzik
830
+ Maria Piwowarska – gregorianka (24)
1800
+ Ireneusz Gulski (w 6 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron i rodzeństwo:
Krystyna, Marian, Florian
1800
+ Zbigniew Wiśniewski (w 5 r. śm.) oraz rodzice: Genowefa i Franciszek,
teść Jan
1800
+ Andrzej Świtolski (w 5 r. śm.)
Niedziela – 25.10.2020 r.
700
+ Maria Piwowarska – gregorianka (25)
930
Msza św. za miasto i Ojczyznę
930
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Ireny i Ryszarda z okazji
50 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego
1100góra + Mąż Zbigniew Dąbrowski (w 7 r. śm.) oraz zmarli rodzice i brat
1100góra
1230
+ Ryszard Kałuziński (w 26 r. śm.) oraz Edmund, Helena i Monika
Grzemscy i dusze w czyśćcu cierpiące
30
12
+ Córka Barbara, mąż Janusz, rodzice: Karolina i Czesław oraz Janina
i Stanisław
1230
+ Jan, Zenobia, Hieronim Fiszer oraz Jan, Waleria i Roman Dudek
1500
+ Helena, Klara, Edmund Minett oraz ks. Jan Minett
1800
+ Henryk (w 1 r. śm.), Magdalena (w 1 r. śm.), Władysława (w 1 r. śm.)
oraz Jan i Stanisława Krasińscy, Dariusz i Julian Mucha

