Ogłoszenia Duszpasterskie
na I Niedzielę Wielkiego Postu
1. Dzisiaj na godz. 17.15 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem
pasyjnym.
2. Każdego dnia z wyjątkiem środy i piątku zapraszamy na adorację
Najświętszego Sakramentu. Półgodzinne wystawienie rozpoczyna się
o godz. 17.30 a kończy modlitwami o ustanie epidemii.
3. W środę o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
połączona z modlitwą do św. Józefa poprzedzona śpiewem Godzinek.
4. W piątek o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie
Adoracji Najświętszego Sakramentu. Droga Krzyżowa dla dzieci
o godz. 16.30, a dla dorosłych i młodzieży o godz. 17.30.
5. W tym tygodniu wszystkie Msze św. od poniedziałku do soboty
o godz. 7.00 i 8.30 odprawiane będą w dolnym kościele, natomiast
Msze św. i nabożeństwa w tych dniach w godzinach popołudniowych
i wieczornych oraz w niedzielę – w górnym kościele.
6. W miesiącu lutym ze względu na pandemię nie odbędą się żadne
spotkania wspólnot działających w naszej parafii.
7. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na misyjne dzieło pomocy
„Ad Gentes”. Polecamy ją ofiarności wiernych.
8. W tym tygodniu rozpoczniemy spotkania dla rodziców i dzieci
przygotowujących się do I Komunii św. Pierwsze spotkanie
formacyjne będzie miało miejsce: w środę o godz. 16.00 dla dzieci
z kl. III a, o godz. 16.45 dla dzieci z kl. III b, w czwartek o godz. 16.00
dla dzieci z kl. III c, o godz. 16.45 dla dzieci z kl. III d oraz dla dzieci
uczących się poza szkołą na Strzemięcinie. W sobotę o godz. 16.00 –
spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
9. Rozpoczynamy również spotkania dla młodzieży przygotowującej się
do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Młodzież klas I szkoły
średniej zapraszamy w niedzielę 28 lutego na Mszę św. o godz. 15.00.
Po Mszy św. – pierwsze spotkanie formacyjne.
10. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Helena Zieminska z ul. Wyspiańskiego 14, lat 73,
+ Aleksandra Górczyńska z ul. Śniadeckich 72, lat 17,
+ Aleksandra Rulewska z ul. Zapolskiej 2, lat 28,
+ Maciej Pawlik zamieszkały dawniej przy ul. Śniadeckich 12, lat 38.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
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Życie sakramentalne,
przychody i koszty naszej Parafii w 2020 r.
W roku 2020 r. udzielono sakramentów następującej liczbie osób.
Dla porównania podajemy również liczby z roku 2018 i 2019.
Sakrament

2018

2019

2020

Chrzest

77

60

55

Bierzmowanie

71

65

57

I Komunia Święta

115

31

102

Małżeństwo

13

22

14

Pogrzeb

137

131

116

Przychody 2019 r. – 669.696 zł; 2020 r. – 462.083 zł (kolekty; pogrzeby,
chrzty, śluby; ofiary: kolędowe, indywidualne, na cele charytatywne;
wynajem wieży kościelnej; dotacja LGD Grudziądzki Spichlerz).
Koszty 2019 r. – 687.957 zł; 2020 r. – 462.140 zł (remonty i wyposażenie:
72.260 zł, Kuria Diecezjalna i Seminarium Duchowne: 74.498 zł,
działalność charytatywna 32.252 zł, działalność duszpasterska:
wynagrodzenia: 121.608 zł, media: 75.882 zł, pozostałe 85.640 zł.

Główne inwestycje: Zakup mebli i remont mieszkania wikariusza, zakup
konfesjonału zamykanego, naprawa instalacji grzewczej, zakup baldachimu,
zakup automatycznych dozowników do dezynfekcji i kropielnicy
bezdotykowej, modernizacja alarmu na plebanii, naprawa dachu kościoła.

Parafialne Rekolekcje Wielkopostne
W najbliższą niedzielę rozpoczynamy Parafialne Rekolekcje Wielkopostne
dla dorosłych, które poprowadzi o. Waldemar Aramowicz – Jezuita
z Warszawy. Kazania rekolekcyjne głoszone będą podczas wszystkich Mszy
św. niedzielnych natomiast od poniedziałku do środy podczas Mszy św.
o godz. 7.00, 8.30 i 18.00. We wtorek od godz. 17.00 do 18.00 – spowiedź
rekolekcyjna. We wtorek i środę – kolekta dla Księdza Rekolekcjonisty,
będąca wyrazem wdzięczności za wygłoszone Słowo Boże.
W najbliższą niedzielę na godz. 17.30 zapraszamy na Gorzkie Żale, które
ze względu na rekolekcje odprawimy bez kazania pasyjnego. Ze względu
na epidemię szkolne rekolekcje dla dzieci i młodzieży odbędą się
w późniejszym terminie.
INTENCJE 22.02.2021 r. – 28.02.2021 r.
Poniedziałek – 22.02.2021 r. – Święto Katedry św. Piotra
700
O uwolnienie od wszelkiego zła i wszelkich chorób, o Boże Miłosierdzie,
światło i dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej oraz życie zgodne
z wolą Bożą dla Magdaleny i Rafała (4)
830
+ Marian Winiarski – gregorianka (22)
1800
+ Leokadia Murawska (w 13 r. śm.), rodzice z obojga stron
– intencja od męża
1800
+ Józef, Andrzej i dusze w czyśćcu cierpiące
1800
+ Reginald Błaszkiewicz – Msza św. popogrzebowa
Wtorek – 23.02.2021 r. – bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki
Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin
700
+ Marian Wieczorek – Msza św. popogrzebowa
830
+ Marian Winiarski – gregorianka (23)
00
18
+ Marian Kłobucki – intencja od rodziny Powęsków
1800
+ Marian Makowski (w 70 r. urodzin), zmarli rodzice i siostra Teresa
1800
+ O uwolnienie od wszelkiego zła i wszelkich chorób… (5)
Środa – 24.02.2021 r. – św. Polikarpa
700
O uwolnienie od wszelkiego zła i wszelkich chorób… (6)
700
O ustanie epidemii
830
+ Marian Winiarski – gregorianka (24)

+ Marian i Wiesław Cichoccy oraz Aniela Pikuła (w 10 r. śm.)
+ Tata Franciszek (w 10 r. śm.)
W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej
Nieustającej Pomocy podczas Nowenny
Czwartek – 25.02.2021 r.
700
+ Krystyna Bienias – intencja od sąsiadów z ul. Korczaka 9
700
O ustanie epidemii
830
+ Marian Winiarski – gregorianka (25)
1800
+ Henryk Wiśniewski – intencja od sąsiadów z ul. Śniadeckich 29
1800
O uwolnienie od wszelkiego zła i wszelkich chorób… (7)
1800
O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej
dla Daniela i Wiktorii
1800
1800
1800

Piątek – 26.02.2021 r.
700
O uwolnienie od wszelkiego zła i wszelkich chorób… (8)
700
O ustanie epidemii
30
8
+ Marian Winiarski – gregorianka (26)
1800
+ Monika Piekarska (z okazji urodzin i 6 r. śm.) oraz Alfons Piekarski
1800
+ Mama Zofia (w 5 r. śm.), Bronisław, Bogumiła, Wioleta, Stanisław,
Grzegorz i dusze w czyśćcu cierpiące
Sobota – 27.02.2021 r.
700
+ Marianna Zdanowicz (w r. śm.) i zmarli z rodziny
830
+ Marian Winiarski – gregorianka (27)
00
18
+ Rodzice: Maksymilian i Bronisława Solińscy oraz siostra Renata
Gościnna
1800
O uwolnienie od wszelkiego zła i wszelkich chorób… (9)
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Jana i Jadwigi (w 56 r. ślubu)
oraz dla całej rodziny
II Niedziela Wielkiego Postu – 28.02.2021 r.
700
+ Marian Winiarski – gregorianka (28)
30
9
+ Mąż Stanisław (w 5 r. śm.) – intencja od żony i dzieci
930
W intencji Ojczyzny i naszego miasta
1100
+ Halina Regini, Aldona, Irena, Hygina
1100
+ Helena Dziarska (w 7 r. śm.) oraz Anna, Janina i Franciszek Dziarscy,
bracia Dziarscy – intencja od córki i wnuków
1230
+ Tadeusz Radziszewski – intencja od sąsiadów z ul. Korczaka 7c
30
12
+ Kazimierz Malinowski – Msza św. popogrzebowa
1230
+ Mieczysława Jagodziewska (w 1 r. śm.)
1500
+ Teresa Belka (w 1 r. śm.)
1500
+ Elżbieta Langmesser – Msza św. popogrzebowa
1800
W podziękowaniu za życie i pracę ks. Jerzego Popiełuszki dla dobra
Kościoła, Ojczyzny i Świata, z prośba o rychłą kanonizację

