Ogłoszenia Duszpasterskie
na Uroczystość Wszystkich Świętych
1. Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św.
w naszym kościele odprawiamy jak w niedzielę. Jutro – Dzień
Zaduszny. Msze św. – o godz. 7.00, 9.30, 16.30 i 18.00.
2. W tym roku 1 i 2 listopada grudziądzkie cmentarze będą zamknięte.
Do odwiedzania grobów zachęcamy w pozostałe dni listopada.
3. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 15.00 w górnym kościele – kolejne
spotkanie formacyjne kandydatów do bierzmowania.
4. Zachęceni przez biskupów polskich zapraszamy każdego dnia
począwszy od jutra na adorację Najświętszego Sakramentu.
Półgodzinne wystawienie rozpocznie się o godz. 17.30. Na zakończenie
odmawiana będzie modlitwa o ustanie epidemii oraz ochronę życia.
5. W listopadzie nie będzie wyjątkowo spotkania Akcji Katolickiej,
Apostolatu Margaretka i Grupy Modlitewnej Ojca Pio.
6. 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. Zawieszone zostały
do odwołania spotkania Kręgu Biblijnego. Po Mszy św. w dolnym
kościele spotkanie Rycerstwa Niepokalanej.
7. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
 I czwartek –nabożeństwo o dar nowych powołań kapłańskich
i zakonnych o godz. 1730.
 I piątek – Msza św. wotywna do NSPJ o godz. 7.00 16.30 i 18.00.
O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie
Adoracji Najświętszego Sakramentu, która potrwa do godz. 16.30.
Spowiedź od godz. 16.00.
 I sobota – po Mszy św. o godz. 7.00 zapraszamy na modlitwy
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy całego
świata. W tym dniu kapłani odwiedzą również chorych
z posługą sakramentalną.
8. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza – przeznaczona na bieżące
potrzeby naszej parafii. Polecamy ją ofiarności wiernych.
9. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Grzegorz Plutowski z ul. Korczaka 15, lat 68,
+ Zdzisław Nidzgórski z ul. Korczaka 6, lat 70. Wieczny odpoczynek…
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Odpust zupełny za zmarłych
Penitencjaria Apostolska, na specjalne polecenie papieża Franciszka,
postanawia, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam gdzie są one
zakazane:
 Odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze i modlą się
za zmarłych choćby tylko duchowo zwykle ustanowiony tylko w dniach
od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne dni tego samego
miesiąca, aż do jego końca.
 Odpust zupełny 2 listopada, ustanowiony z okazji wspomnienia
wszystkich wiernych zmarłych uzyskany przez tych, którzy pobożnie
nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz" i „Wierzę
w Boga”, może być przeniesiony także na inny dzień listopada, dowolnie
wybrany przez poszczególnych wiernych.

Ograniczenia związane z przynależnością Grudziądza
do czerwonej strefy epidemicznej
Ze względu na przynależność Grudziądza do czerwonej strefy epidemicznej
spotkania wspólnot naszej parafii odbywać się będą zasadniczo w dolnym
kościele. Z tego też względu nie odprawiamy Mszy św. dla dzieci
w dolnym kościele. W czasie przynależności Grudziądza do czerwonej strefy
w kościele górnym może przebywać jednocześnie 130 osób, na chórze
dodatkowo – 22 osoby, natomiast w kościele dolnym – 53 osoby.

Wypominki za zmarłych
W biurze parafialnym można jeszcze składać tak zwane wypominki.
Wypominki roczne odczytywane będą podczas Mszy św. za zmarłych
w drugi piątek każdego miesiąca o godz. 17.00, wypominki jednorazowe
w dniach od 2 do 7 listopada po Mszach św. o godz. 8.30 i 18.00.

Rozpoczynamy działalność Parafialnego Zespołu Caritas
Powołany został w naszej parafii Parafialny Zespół Caritas, którego
członkowie i wolontariusze pomagać będą osobom potrzebującym.
Zapraszamy do włączenia się w te działania wszystkich ludzi, zarówno
osoby należące do wspólnot parafialnych jak również osoby niezrzeszone.
Ważna jest chęć poświęcenia odrobiny czasu dla drugiego człowieka
np. jedna godzina w tygodniu. Można zostać członkiem PZC a można zostać
wyłącznie wolontariuszem. Członek pomaga potrzebującym i włącza się
w organizację pomocy, natomiast wolontariusz pomaga potrzebującym
nie włączając się w sprawy organizacyjne.
Na początek postaramy się o zorganizowanie akcji robienia zakupów
dla ludzi starszych i niesamodzielnych.
Osoby chętne mogą zgłaszać się osobiście w Biurze Fundacji Inicjatyw
Społecznych Źródło przy wejściu do Biura Parafialnego lub telefonicznie:
500 329 972.
INTENCJE 02.11.2020 r. – 08.11.2020 r.
Poniedziałek – 08.11.2020 r. – Dzień Zaduszny
700
+ Helena Kondraczyk – gregorianka (2)
30
9
+ Mama Maria Maksym (w 4 r. śm.)
1630
+ ks. Dawid Gapiński
1800
+ Rodzice: Marta i Piotr Leśniewscy oraz Marta i Władysław Langowscy
i zmarli z rodziny z obojga stron
1800
+ Eugeniusz Grynda i zmarli z rodzin z obojga stron
Wtorek – 03.11.2020 r.
700
+ Henryk Burkiewicz i zmarli przodkowie z obojga stron
830
+ Leokadia i Ignacy Kurpiewscy oraz zmarli z rodziny
00
18
W pewnej intencji
1800
+ Helena Kondraczyk – gregorianka (3)
1800
O zdrowie męża Jana
Środa – 04.11.2020 r. – św. Karola Boromeusza
700
+ Rodzice: Jadwiga i Józef, brat ks. Józef i zmarli z rodziny
700
+ Helena Kondraczyk – gregorianka (4)
830
+ Marian Szeligowski i rodzice z obojga stron

1800
1800
1800

+ Rodzice: Marta i Anastazy Szwaraccy, brat Eugeniusz i siostra Irena
+ Mąż Stanisław Zimny i zmarli z rodzin Różyckich i Zimnych
W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej
Nieustającej Pomocy podczas Nowenny
Czwartek – 05.11.2020 r.
700
+ Helena Kondraczyk – gregorianka (5)
830
W pewnej intencji
1800
O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla księży
pracujących w naszej Parafii – Intencja od Apostolatu Margaretka
1800
+ Rodzice z obojga stron: Władysława i Czesław, Helena i Bronisław
oraz zmarli z rodziny
1800
+ Rodzice: Zofia i Bronisław, Bogumiła, Wioletta, Stanisław, Grzegorz
i zmarli z rodziny
Piątek – 06.11.2020 r.
700
+ Mama Klara Skorzybót (w 11 r. śm.)
30
8
+ Helena Kondraczyk – gregorianka (6)
1630
1800
+ Maryla Nogowska (z okazji urodzin i w rocznicę śmierci)
1800
+ Łucja i Alfons Ciborów, Józefina, Bronisław, Zbigniew Pawłowscy,
Gertruda i Jan Kanicz i zmarli z rodziny
Sobota – 07.11.2020 r.
700
Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko
Niepokalanemu Sercu NMP
700
+ Helena Kondraczyk – gregorianka (7)
830
Za dusze w czyśćcu cierpiące
1800
+ Jadwiga Angowska (w 16 r. śm.), Tadeusz, brat Włodzimierz
oraz teściowie Stanisława i Aleksander
1800
+ Krystyna i Henryk Rakowscy, Irena i Edward Pryłowscy
00
18
+ Jan, Janina i Ryszard Dylewscy oraz Jerzy i Jan Nowiccy
Niedziela – 08.11.2020 r.
700
+ Halina Szydło – intencja od chrześniaka Henryka
930
W intencji Rodzin Szensztackich
30
9
+ Eugeniusz Grynda (w dniu urodzin)
1100góra + Jadwiga Solecka (w 17 r. śm.)
1100góra + Helena Kondraczyk – gregorianka (8)
1230
+ Stanisława i Feliks Kochalscy oraz Krystyna i Stanisław Nowak
1230
Msza św. dziękczynna, za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Janiny z okazji
urodzin
1230
+ Roman Kraiński i zmarli rodzice z obojga stron
1500
+ Stefania i Edward (w r. śm.)
1800
+ Helena Klimczuk (w 5 r. śm.), Zygmunt Klimczuk i zmarli z rodziny

