Ogłoszenia Duszpasterskie
na XXXII Niedzielę Zwykłą
1. Dzisiejsza kolekta gospodarcza przeznaczona jest na bieżące potrzeby
naszej parafii. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 15.00 w górnym kościele – kolejne
spotkanie formacyjne kandydatów do bierzmowania.
3. Zachęceni przez biskupów polskich zapraszamy każdego dnia
na adorację Najświętszego Sakramentu. Półgodzinne wystawienie
rozpoczyna się o godz. 17.30. Na zakończenie odmawiana jest modlitwa
o ustanie epidemii oraz ochronę życia.
4. W listopadzie nie będzie wyjątkowo spotkania Klubu Seniora i Grupy
Modlitewnej Ojca Pio.
5. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy odprawiona
będzie dodatkowo po Mszy św. o godz. 8.30 oraz tradycyjnie
o godz. 17.30 poprzedzona śpiewem Godzinek. Zawieszone zostały do
odwołania spotkania Kręgu Biblijnego.
6. W środę przypada narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji
w naszym kościele po każdej Mszy św. odśpiewamy hymn: „Boże coś
Polskę”. Tego dnia ze względu na dzień wolny od pracy Biuro
Parafialne będzie nieczynne.
7. W czwartek o godz. 19.00 – w spotkanie Wspólnoty Modlitewno –
Ewangelizacyjnej Emaus.
8. Kolekta z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby Wyższego
Seminarium Duchownego w Toruniu, natomiast zbiórka do puszek
na działalność Caritas w Grudziądzu.
9. Dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 9.30 poświęcony zostanie opłatek
na stół wigilijny. W nadchodzącym tygodniu Pan Organista będzie
roznosił opłatek przy ul. Śniadeckich 1-35. Opłatek można nabyć
również w Biurze Parafialnym.
10. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Janina Suberlak z ul. Śniadeckich 10, lat 93
+ Maria Zdanowicz z ul. Śniadeckich 58, lat 65
+ Jan Wołowski z ul. Śniadeckich 44, lat 81
+ Leszek Małkowski z ul. Śniadeckich 31, lat 86
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
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Bierzmowanie w naszej parafii
W najbliższy piątek o godz. 18.00 ks. bp Wiesław Śmigiel udzieli
sakramentu bierzmowania młodzieży i osobom dorosłym naszej parafii.
W związku z tym Msza św. za zmarłych poleconych w Wypominkach
Rocznych odprawiona zostanie w górnym kościele o godz. 16.30. Natomiast
w dolnym kościele odprawiona będzie wieczorna Msza św. koncelebrowana
w intencjach zamówionych przez Parafian. W górnym kościele podczas
Mszy św. o godz. 18.00 mogą być obecni jedynie kandydaci
do bierzmowania. Świadkiem podczas bierzmowania będzie Ksiądz
Proboszcz. Spowiedź i próba generalna dla kandydatów do bierzmowania
w czwartek o godz. 16.00.

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 od dzisiaj może przebywać jednocześnie 60 osób, na chórze
dodatkowo – 10 osób, natomiast w kościele dolnym – 25 osób.

Odpust zupełny za zmarłych
W tym roku 1 i 2 listopada grudziądzkie cmentarze były zamknięte.
Do odwiedzania grobów zachęcamy w pozostałe dni listopada.
Przypominamy, że 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.

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.
Osoby chętne mogą zgłaszać się osobiście w Biurze Fundacji Inicjatyw
Społecznych Źródło przy wejściu do Biura Parafialnego lub telefonicznie:
500 329 972.
INTENCJE 09.11.2020 r. – 15.11.2020 r.
Poniedziałek – 09.11.2020 r. – Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
700
+ Helena Kondraczyk – gregorianka (9)
830
+ Jerzy Balicki – Msza św. popogrzebowa
830
+ Stanisława (w r. śm.)
1800
+ Siostra Aniela oraz bracia Tadeusz i Jan
1800
+ Mąż Zenon, ojciec Antoni, brat Jan, teściowa Władysława
Wtorek – 10.11.2020 r. – św. Leona Wielkiego
700
+ Mąż Tadeusz Górny, rodzice, teściowie i siostrzeniec
30
8
+ Helena Kondraczyk – gregorianka (10)
1800
+ Żona Agnieszka Simson (w 4 r. śm.) oraz zmarli z rodziny z obojga
stron – intencja od męża, dzieci i wnuków
Środa – 11.11.2020 r. – św. Marcina z Tours
700
+ Helena Kondraczyk – gregorianka (11)
830
O błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla rodziny
Witkowskich

+ Teresa Bona – Msza św. popogrzebowa
W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej
Nieustającej Pomocy podczas Nowenny
Czwartek – 12.11.2020 r. – św. Jozafata
700
+ Rodzice: Anna i Stanisław oraz zmarli z rodziny
30
8
O Boże błogosławieństwo dla Renaty z okazji imienin
830
+ Helena Kondraczyk – gregorianka (12)
1800
W intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz kapłanów
posługujących w naszej parafii
1800
+ Pelagia i Wacław Łazarscy
1800
1800

Piątek – 13.11.2020 r. – św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna
700
+ Helena Kondraczyk – gregorianka (13)
830
+ Stanisława i Kajetan Studzińscy
1630
Msza św. zbiorowa za zmarłych
00
18
Msza św. z sakramentem bierzmowania
1800dół + Stanisława Ryśnik (w 25 r. śm.), Jan Ryśnik i zmarli z rodziny
1800dół + Gabriela Sakwińska (w 3 r. śm.) oraz dusze w czyśćcu cierpiące
Sobota – 14.11.2020 r.
700
+ Helena Kondraczyk – gregorianka (14)
830
+ Rodzice: Maria i Stefan Maksym oraz dziadkowie i rodzeństwo
z obojga stron
830
+ Barbara Kortas (w 15 r. śm.) – intencja od męża z dziećmi
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Jubilatów Jana
i Benedykty z okazji 50 rocznicy ślubu
1800
+ Janina Kin (w 4 r. śm.)
1800
+ Marianna i Elżbieta Lewandowskie oraz zmarli z rodziny
Niedziela – 15.11.2020 r.
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla Lucyny Juszczak z okazji 96 urodzin
– intencja od dzieci, wnuków i prawnuków
930
+ Rodzice: Jadwiga i Karol Sołtek
930
+ Krystian Kłudkowski (w 30 r. śm.)
1100góra + Rodzice: Kazimiera (w 10 r. śm.) i Zygmunt (w 17 r. śm.) Burchardt
1100góra + Helena Kondraczyk – gregorianka (15)
1230
+ Lucyna Paczkowska (z okazji urodzin)
1230
+ Klara Zakrzewska (w 23 r. śm.), ojciec Feliks
– intencja od córki i wnuczki Żanety z rodziną
1500
+ Krzysztof Szynkowski (w 22 r. śm.) oraz zmarli z rodziny
00
15
+ Mąż Tadeusz Tabor (w 11 r. śm) i zmarli z rodziny Tabor i Kieloch
1800
+ Bartosz Szydłowski (w 5 r. śm.)
1800
+ Marian (w 4 r. śm.) i zmarli z rodziny Rolewiczów i Sentkowskich

