Ogłoszenia Duszpasterskie
na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
1. Obchodzimy dzisiaj uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata. Jest to święto patronalne Akcji Katolickiej
i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Msza św. w intencji Akcji
Katolickiej i KSM odprawiona będzie o godz. 9.30 w naszym kościele.
Po Mszy św. wystawienie Najświętszego sakramentu i litania
do Najświętszego Serca Jezusowego z aktem poświecenia rodzaju
ludzkiego Chrystusowi Królowi.
2. Z okazji wspomnienia św. Cecylii dzisiaj o godz. 12.30 odprawiana
zostanie Msza św. w intencji naszego parafialnego chóru
Maksymilianum.
3. Każdego dnia zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu.
Półgodzinne wystawienie rozpoczyna się o godz. 17.30. Na zakończenie
odmawiana jest modlitwa o ustanie epidemii oraz pokój społeczny.
4. 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.
5. W piątek o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie
Adoracji Najświętszego Sakramentu, która potrwa do godz. 18.00.
6. W najbliższą niedzielę rozpoczyna się Adwent – okres radosnego
oczekiwania na przyjście Pana Jezusa.
7. W nadchodzącym tygodniu Pan Organista będzie roznosił opłatek
przy ul. Śniadeckich 72 do końca i ul. Jackowskiego. Opłatek można
nabyć również w Biurze Parafialnym.
8. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Gertruda Chojnowska z ul. Śniadeckich 15, lat 100
+ Leszek Majewski z ul. Śniadeckich 52, lat 68
+ Halina Pleskot z ul. Orkana 8, lat 92
+ Teresa Helena Lubrecht z ul. Śniadeckich 58, lat 75
+ Marianna Barbara Paterewicz z ul. Konopnickiej 9, lat 88
+ Ludwika Modrzyńska z ul. Śniadeckich 10, lat 87
+ Marian Winiarski z ul. Śniadeckich 22, lat 94
+ Jan Rutkowski z ul. Śniadeckich 76, lat 75
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
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Świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
Zbliża się czas Bożego Narodzenia, stąd też Grudziądzkie Centrum Caritas
po raz kolejny włącza się w akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
Jednym z jej elementów jest świeca na stół wigilijny, która stała się
symbolem wrażliwości dla potrzebujących, szczególnie dzieci.
W związku z sytuacją epidemiczną tegoroczna akcja startuje nieco szybciej,
dlatego zachęcamy do pomocy w nabywaniu świec rodzinie, sąsiadom oraz
znajomym. Niech zapalona na wigilijnym stole świeca przypomina
o konkretnej pomocy i wypełni sens pustego nakrycia.
Przekazując na ten cel 8 zł otrzymamy świecę małą, natomiast za 15 zł
można otrzymać świecę dużą. Świece można nabyć również w Biurze
Parafialnym.

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.

Zapraszamy nowych kandydatów do bierzmowania
Planujemy rozpocząć spotkania formacyjne z nowymi kandydatami
do bierzmowania. Kandydatem może zostać osoba, która ukończyła ósmą
klasę szkoły podstawowej. Warunkiem rozpoczęcia przygotowań jest
dostarczenie do Biura Parafialnego Deklaracji Kandydata do Bierzmowania,
którą można pobrać w Biurze Parafialnym oraz metryki chrztu w przypadku,
kiedy kandydat był ochrzczony w innej parafii niż na Strzemięcinie. Prosimy,
aby deklaracje i metryki chrztu dostarczyć do końca obecnego roku.

Wizyta duszpasterska zwana kolędą w warunkach epidemii
W związku z sytuacją epidemiczną panującą w naszym kraju tradycyjna
forma wizyty duszpasterskiej zwana „kolędą” nie będzie w tym roku
możliwa do zrealizowania.
Jeśli jednak parafianie indywidualnie zaproszą duszpasterzy do odwiedzin
i błogosławieństwa rodzin i domów, to możemy skorzystać z takiego
zaproszenia. Wizyta odbywać się będzie z zachowaniem wszelkich zasad
bezpieczeństwa (maseczka lub przyłbica oraz dezynfekcja rąk przed
wejściem do mieszkania). Gotowość przyjęcia kapłana z wizytą
duszpasterską można zgłaszać do 23 grudnia 2020 r. w następujący sposób:
 dostarczyć do Biura Parafialnego lub zakrystii formularz znajdujący się
na stoliku obok Biuletynu Parafialnego,
 zadzwonić do Biura Parafialnego w godzinach jego czynności
pod numer telefonu 56 465 33 34,
 zadzwonić na Plebanię w godzinach od 15.00 do 16.00 w dowolnym
dniu powszednim pod numer telefonu 88 77 33 111.
Do poszczególnych zgłoszonych miejsc zamieszkania kapłani przybędą
zgodnie z ogłoszonym planem znajdującym się na stoliku obok Biuletynu
Parafialnego oraz na stronie internetowej parafii.
INTENCJE 23.11.2020 r. – 29.11.2020 r.
Poniedziałek – 23.11.2020 r.
700
+ Zmarli z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
830
+ Edmund Wróblewski – intencja od współlokatorów
1800
O Boże Błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla ks. Mariusza
w dniu urodzin – intencja od Klubu Seniora
00
18
+ Helena Kondraczyk – gregorianka (23)
Wtorek – 24.11.2020 r. – Świętych: Andrzeje Dung-Lac i Towarzyszy
700
O zdrowie dla Zdzisława
830
+ Barbara Reich – intencja od lokatorów z ul. Śniadeckich 54 A

1800
+ Kunegunda Chojnacka – intencja od pracowników przedszkola Rządz
1800
+ Helena Kondraczyk – gregorianka (24)
Środa – 25.11.2020 r.
700
+ Helena Kondraczyk – gregorianka (25)
830
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie
dla Haliny i Kazimierza oraz synów i ich rodzin
1800
+ Katarzyna Furmanek (w dniu imienin)
1800
+ Ryszard Forney (w 18 r. śm.)
1800
W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej
Nieustającej Pomocy podczas Nowenny
Czwartek – 26.11.2020 r.
700
O zdrowie dla Zdzisława
830
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące
00
18
+ Kunegunda Chojnacka – intencja od pracowników przedszkola Rządz
1800
+ Helena Kondraczyk – gregorianka (26)
Piątek – 27.11.2020 r.
700
+ Helena Kondraczyk – gregorianka (27)
830
+ Edward, rodzice z obojga stron, zmarli z rodzin oraz dusze w czyśćcu
cierpiące
1800
+ Ks. Mirosław Kopyto (w 4 r. śm.), Leokadia i Feliks Kopyto
1800
+ Edmund Wróblewski – Msza św. popogrzebowa
Sobota – 28.11.2020 r.
700
+ Helena Kondraczyk – gregorianka (28)
700
O Boże miłosierdzie i łaskę zdrowia dla Tomasza i Małgorzaty
30
8
+ Zmarli z rodzin: Cieszewskich, Rydlewskich, Nawrockich,
Lenckowskich
1800
+ Grzegorz Plutowski – Msza św. popogrzebowa
1800
W podziękowaniu za życie i pracę Kapelana Solidarności ks. Jerzego
Popiełuszki dla dobra Kościoła, Ojczyzny i Świata, z prośba o rychłą
kanonizację
I Niedziela Adwentu – 29.11.2020 r.
700
O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Ewy (w dniu urodzin)
oraz dla Dominika
930
Msza św. za miasto i Ojczyznę
930
+ Eugeniusz Grynda (w 5 r. śm.)
1100góra + Dziadkowie: Jan i Kunegunda oraz ciocia Marysia i zmarli z rodziny
1230
+ Mąż Piotr Wiśniewski (z okazji urodzin i w 10 r. śm.), rodzice z obojga
stron, siostra Danuta, bracia oraz szwagrowie
00
15
+ Rodzice: Helena i Bernard, brat Zdzisław i zmarli z rodziny
Buczkowskich
1800
+ Helena Kondraczyk – gregorianka (29)
1800
+ Maria Kitowska (w 1 r. śm.) i zmarli z rodziny

