Ogłoszenia Duszpasterskie
na IV Niedzielę Wielkiego Postu
1. Dzisiejsza kolekta gospodarcza przeznaczona jest na bieżące potrzeby
naszej parafii. Za złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
2. 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.
3. Można jeszcze 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.
4. 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.
5. W środę o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
połączona z litanią do św. Józefa poprzedzona śpiewem Godzinek.
6. W piątek uroczystość św. Józefa i rozpoczęcie ogłoszonego przez
papieża Franciszka Roku Rodziny „Amoris laetitia”.
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.
W piątek ze względu na uroczystość nie obowiązuje wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych.
7. W najbliższą niedzielę kolekta – na Wyższe Seminarium Duchowne,
natomiast zbiórka do puszek – na działalność Caritas w Grudziądzu.
8. W tym roku, ze względu na warunki epidemiczne nie będzie kartek
do spowiedzi wielkanocnej.
9. W sobotę 27 marca księża odwiedzą chorych z posługą sakramentalną.
Chorych prosimy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w Biurze
Parafialnym.
10. W minionym tygodniu odszedł do wieczności:
+ Waldemar Olszewski z ul. Korczaka 17, lat 77,
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…
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Dekret o Roku Świętego Józefa w Diecezji Toruńskiej
Decyzją Ojca Świętego Franciszka rok 2021 jest obchodzony w Kościele
powszechnym jako Rok Jubileuszowy na cześć Świętego Józefa. W
odpowiedzi na to wezwanie, kościoły w Diecezji Toruńskiej, którym
patronuje św. Józef ustanawiam kościołami stacyjnymi. Są to:
 kościół parafialny pw. św. Józefa w Chełmnie,
 kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca w Grudziądzu,
 kościół parafialny pw. św. Józefa w Toruniu,
 kościół parafialny pw. św. Józefa w Turznicach.
W związku z Rokiem Świętego Józefa Stolica Apostolska udziela łaski
odpustu zupełnego za:
 półgodzinne rozważanie Modlitwy Pańskiej,
 udział w dniu skupienia, które zawiera rozważanie o św. Józefie,
 spełnienie uczynku miłosierdzia względem duszy lub ciała,
 odmówienie części różańca w rodzinie lub przez narzeczonych,
 codzienne powierzenie działalności (pracy) opiece św. Józefa,
 modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa za poszukujących pracy
(bezrobotnych),
 odmówienie Litanii do św. Józefa lub Akatystu, lub innej modlitwy
w intencji prześladowanych chrześcijan,

modlitwę do św. Józefa – w dniach: uroczystość św. Józefa (19
marca), wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika (1 maja) i w święto
Świętej Rodziny,
 odmówienie modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa przez osoby
starsze i chore, które nie mogą wyjść z domu. Dotyczy to również
osób umierających.
Ponadto zachęcam do uważnej lektury Listu Apostolskiego papieża
Franciszka Patris Corde oraz proszę, by w każdą środę, w Roku Świętego
Józefa, w kościołach i kaplicach w Diecezji Toruńskiej była odmawiana
Litania do św. Józefa. Niech Rok Świętego Józefa stanie się czasem
modlitwy za Kościół, diecezję, parafię i rodziny. Prośmy św. Józefa o łaskę
nad łaskami: o nasze nawrócenie.
Jednocześnie przypominam, że zgodnie z postanowieniem Ojca Świętego
Franciszka wszyscy spowiednicy posiadają upoważnienie do zwalniania z
ekskomuniki latae sententiae, zaciągniętej za popełnione przestępstwo
aborcji (kan. 1398 KPK; zob. pkt 12 Listu Apostolskiego papieża
Franciszka Misericordia et Misera z dnia 20 listopada 2016 roku).
Bp Wiesław Śmigiel


Właściwe ułożenie rąk podczas przyjmowania Komunii Świętej
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.
INTENCJE 15.03.2021 r. – 21.03.2021 r.
Poniedziałek – 15.03.2021 r.
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki
Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin
830
+ Irena Kaczmarek i Waleria Szefler – Piekarczyk
1800
+ Aleksandra Górczyńska – Msza św. popogrzebowa
00
18
+ Halina Dylewska – intencja od Teresy Bigus z rodziną
1800
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ireny
Wtorek – 16.03.2021 r.
700
O ustanie epidemii
830
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla szwagra Ludwika Gaj – intencja
od bratowej z rodziną
00
18
+ Filomena Ziomek (w 2 r. śm.) – intencja od dzieci z rodzinami
1800
+ Rodzeństwo: Urszula, Zofia, Maria, Klaudiusz, Józef, Norbert, Henryk,
Alfons Szablewscy
1800
+ Krzysztof Szynkowski (w dniu urodzin) oraz zmarli z rodziny

Środa – 17.03.2021 r.
700
O ustanie epidemii
830
+ Adam Rosiński (w 1 r. śm.)
1800
+ W intencji Panu Bogu wiadomej
00
18
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże,
opiekę Matki Bożej i pogłębienie wiary dla Agnieszki i Tomasza z dziećmi
1800
W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej
Nieustającej Pomocy podczas Nowenny
Czwartek – 18.03.2021 r.
700
830
1800
+ Mąż Kazimierz Wróblewski (w 5 r. śm.) i rodzice z obojga stron oraz brat
Tadeusz
1800
+ Mąż Edward Lipniewski (w dniu imienin), rodzice z obojga stron,
zmarli z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
Piątek – 19.03.2021 r. – św. Józefa, Oblubieńca NMP
700
830
1800
+ Szwagier Józef oraz zięć Józef – intencja od rodziny
1800
W intencji GMOP i opiekuna ks. Bartka
Sobota – 20.03.2021 r.
700
+ Mama Stanisława (w 24 r. śm.), rodzice i dziadkowie z obojga stron
30
8
+ Jerzy Szumiłowski (w 20 r. śm.) oraz zmarli z rodziny
– intencja od żony i dzieci
1800
+ Mąż Stanisław Tylicki (w dniu urodzin)
1800
+ Leon i Helena Broniccy, brat Stanisław i zmarli z rodziny
1800
+ Mąż Jerzy Paczkowski (w 18 r. śm.), rodzice: Agnieszka i Michał oraz
Brunon, Bronisława, Krystyna, Stefan, Barbara, Władysław i dziadkowie
z obojga stron
V Niedziela Wielkiego Postu – 21.03.2021 r.
700
+ Wacław Juszczak (w 48 r. śm.) oraz zmarli z rodziny z obojga stron
930
+ Jerzy Brzóska (w 12 r. śm.)
930
+ Rodzice z obojga stron: Władysława i Czesław, Helena i Bronisław oraz
zmarli z rodziny
1100
+ Elżbieta Osowicka – Msza św. popogrzebowa
1230
+ Aleksandra Rulewska – Msza św. popogrzebowa
30
12
+ Rodzice: Anna i Józef Wyszomierscy, Janina i Józef Tadrowscy
1500
+ Mąż Tadeusz Tabor (w dniu urodzin) i zmarli z rodziny Tabor i Kieloch
1500
O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Stefanii
w dniu urodzin
1800
+ Halina i Jerzy (w r. śm.) Chudzińscy

