
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na III Niedzielę Wielkiego Postu 

1. Można już nabywać świece Caritas na stół świąteczny. Świeca 

„paschalik” w cenie 10 zł, świeca ozdobna w cenie 15 zł. Pozyskane 

środki przekazane zostaną na działalność Grudziądzkiego Centrum 

Caritas. 

2. Na prośbę przedstawicieli niektórych wspólnot naszej parafii w marcu 

odbędą się, zasadniczo w dolnym kościele, spotkania tychże wspólnot. 

3. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 9.30 – spotkanie Żywego Różańca 

w dolnym kościele. 

4. W dniu dzisiejszym na godz. 17.15 zapraszamy na Gorzkie Żale  

z kazaniem pasyjnym. Msza św. po Gorzkich Żalach – bez kazania.  

Za udział w Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej pod zwykłymi 

warunkami można uzyskać odpust zupełny. 

5. 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. 

6. W środę o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

połączona z modlitwą do św. Józefa poprzedzona śpiewem Godzinek. 

7. W czwartek o godz. 1900 – spotkanie Wspólnoty Modlitewno – 

Ewangelizacyjnej Emaus. 

8. W piątek o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie 

Adoracji Najświętszego Sakramentu. Droga Krzyżowa dla dzieci  

o godz. 16.30, natomiast dla dorosłych i młodzieży o godz. 17.30. Msza 

św. zbiorowa za zmarłych w najbliższy piątek odprawiona będzie  

o godz. 16.30 wyjątkowo w dolnym kościele. 

9. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza – przeznaczona bieżące 

potrzeby naszej parafii, w tym na opłacenie kosztów ogrzewania naszego 

kościoła w okresie zimowym. Polecamy ją ofiarności wiernych. 

10. W tym roku, ze względu na warunki epidemiczne nie będzie kartek  

do spowiedzi wielkanocnej. 

11. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Eryka Radoszewska z ul. Jackowskiego 48, lat 78, 

+ Konrad Januszewski z ul. Śniadeckich 8, lat 79, 

+ Edward Gralak z ul. Śniadeckich 40, lat 71, 

+ Tadeusz Piasta z ul. Śniadeckich 54, lat 73, 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 
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Z historii naszej Parafii 

Parafię utworzono 14 marca 1982, budowę kościoła rozpoczęto w 1985 r., 

30 kwietnia 1989 r. poświęcono kościół dolny, a 11 października 1992 r. – 

kościół górny. 

Początki parafii sięgają szczególnie trudnych dla Kościoła w Polsce czasów 

stanu wojennego. Parafia została erygowana mocą dekretu biskupa 

diecezjalnego chełmińskiego Mariana Przykuckiego. Jej obszar został 

wydzielony z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, a pierwszym 

proboszczem został mianowany ks. Henryk Kujaczyński. 

Po załatwieniu formalności związanych z pozyskaniem terenu pod kościół 

i ośrodek duszpasterski już 23 maja 1982 r. na placu została odprawiona 

pierwsza Msza św. Przystąpiono do budowy tymczasowej kaplicy. W lipcu 

1985 r. uzyskano zgodę na budowę kościoła. 11 października 1986 r. biskup 

Marian Przykucki wmurował kamień węgielny z podziemi Bazyliki  

św. Piotra w Rzymie (został on poświęcony przez św. Jana Pawła II dnia  

11 kwietnia 1984 r.). W 1989 r. do użytku został oddany kościół dolny i to 

w nim odbywały się wszystkie nabożeństwa. W tym czasie kontynuowano 

prace przy wznoszeniu kościoła górnego. Zakończono je w 1992 r. 

11 października 1992 r. poświecenia górnego kościoła dokonał biskup  

diecezjalny toruński Andrzej Suski. 
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Bierzmowania dorosłych w Katedrze 

Wydział Duszpasterski informuje, że w tym roku wyznaczone zostały dwa 

terminy Bierzmowania dorosłych w Katedrze: 27 marca o godz. 16.00  

oraz 11 grudnia o godz. 16.00. Do Bierzmowania mogą przystąpić: 

 dorośli (po uprzednim przygotowaniu w parafii zamieszkania), którzy  

z różnych względów nie przyjęli tego sakramentu wcześniej, 

 kandydaci do Bierzmowania z parafii, w których ten sakrament był 

sprawowany, ale ze względu na objęcie kwarantanną, przeżywany czas 

choroby, nie mogli przyjąć tego sakramentu wraz z całą grupą uczniów. 

Kandydaci do przyjęcia sakramentu z kartą do bierzmowania wystawioną 

przez Proboszcza miejsca zamieszkania (podpisaną przez niego  

i opieczętowaną, bez wpisu świadka Bierzmowania) zgłoszą się w Katedrze 

30 minut przed rozpoczęciem ceremonii. Wskazane jest, aby wcześniej 

przystąpili również do sakramentu Pokuty. 

Przypominamy o właściwym ułożeniu rąk  

podczas przyjmowania Komunii świętej na rękę 

Lewa dłoń, podtrzymywana jest przez prawą. Ma być tak wyciągnięta, aby 

tworzyła jakby patenę, na którą kapłan położy Komunię świętą. Następnie 

prawą ręką wierny bierze złożone na lewej dłoni Ciało Pana Jezusa i wkłada  

do swych ust niezwłocznie, w obecności kapłana. 

Przy Ołtarzu Miłosierdzia Komunia św. udzielana jest wyłącznie na rękę. 

INTENCJE 08.03.2021 r. – 14.03.2021 r. 

Poniedziałek – 08.03.2021 r. 

  700 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, wzrost wiary i łaskę 

zdrowia dla wnuków Wiktorii i Bruna 

  830  

1800 + Grażyna Janik-Pękała (w 2 r. śm.) 

1800 + Halina Dylewska – intencja od chrześniaczki Ani z rodziną 

1800 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Daniela i Wiktorii 

Wtorek – 09.03.2021 r. 
  700  

  830 + Stanisław Byrwa i zmarli rodzice z obojga stron 

1800 + Helena Pogan (w 1 r. śm.), Stanisław Pogan (w 15 r. śm.) oraz zmarli  

z rodziny Pogan i Strzępków 

1800 + Helena Ziemińska – intencja od III Róży Żywego Różańca 

Środa – 10.03.2021 r. 

  700 + Jadwiga – w dniu urodzin 

 

  830  

1800 + Ryszard Wiktorowicz (w 1 r. śm.), rodzice: Aniela i Stanisław, siostra 

Maria, rodzice: Romualda i Zbigniew 

1800 O Boże błogosławieństwo dla wszystkich, którzy uczestniczyli fizycznie 

lub duchowo w pogrzebie Aleksandry Rulewskiej – intencja   od rodziców 

1800 W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy podczas Nowenny 

Czwartek – 11.03.2021 r. 

  700  

  830 + Maria, Bronisław, Elżbieta, Mieczysława, Ryszard i Teresa 

1800 + Bogumiła Lipowska (w 12 r. śm.), Andrzej Przeczewski oraz Kazimiera 

i Tadeusz Przeczewscy 

1800 + Rodzice: Stanisława i Jan, dziadkowie: Teofila i Piotr, chrzestna Janina  

i dusze w czyśćcu cierpiące 

Piątek – 12.03.2021 r. 

  700  

  830  

1800 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie  

i błogosławieństwo Boże dla Damiana, Bogumiły, mamy Zenobii i całej 

rodziny Bielik 

1800 + Tata Iwan (w r. śm.) oraz dusze w czyśćcu cierpiące  

Sobota – 13.03.2021 r. 

  700  

  830 + O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Magdaleny 

w dniu urodzin 

1800 + Krystyna Matczak-Spasow – intencja od koleżanek i kolegów z pracy 

1800 + Zygfryd Balicki (w 11 r. śm.), rodzice, teściowie, dziadkowie z obojga 

stron, siostra Teresa, szwagier Jerzy oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

1800 + Marek Piotrowski – Msza św. popogrzebowa oraz Teresa Piotrowska 

IV Niedziela Wielkiego Postu – 14.03.2021 r. 

  700 + Rodzice: Helena i Józef Buczkowscy oraz Joanna 

  930 W intencji Parafian w okazji 39 rocznicy powstania naszej Parafii  

  930 W intencji Rodzin Szensztackich 

  930 + Helena Zieminska – Msza św. popogrzebowa 

1100 + Józef Świtkowski (w 3 r. śm. i w dniu urodzin) oraz rodzice  

i dziadkowie z obojga stron 

1230 + Edmund Wodtke – Msza św. popogrzebowa 

1230 + Maria i Henryk Obarscy, Elżbieta, Bogdan i Grzegorz Ściborowscy 

1500 + Henryka i Adam Świątek 

1800 + Mąż Andrzej Neumann, rodzice: Agnieszka i Władysław oraz zmarli  

z rodziny 


