Ogłoszenia Duszpasterskie
na V Niedzielę Wielkiego Postu
1. Kolekta z dnia dzisiejszego przeznaczona jest na Wyższe Seminarium
Duchowne, natomiast zbiórka do puszek – na działalność Caritas
w Grudziądzu.
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. 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.
4. W środę o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
połączona z litanią do św. Józefa.
5. W czwartek uroczystość Zwiastowania Pańskiego a jednocześnie
rocznica utworzenia Diecezji Toruńskiej i Dzień Świętości Życia.
Po Mszy św. o godz. 1800 – adoracja Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie, na którą zaprasza Wspólnota modlitewnoewangelizacyjna Emaus.
6. W piątek 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.
7. W najbliższą sobotę księża odwiedzą chorych z posługą sakramentalną.
Chorych prosimy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w Biurze
Parafialnym.
8. Najbliższa niedziela to Niedziela Palmowa. Podczas każdej Mszy św.
święcić będziemy palmy, natomiast Mszę św. o godz. 930 rozpoczniemy
uroczystym wejściem kapłana i asysty. Nie będzie w tym roku, zgodnie
z decyzją Stolicy Apostolskiej, procesji z palmami wokół kościoła.
9. W przyszłą niedzielę – zbiórka do puszek na kwiaty do Grobu
Pańskiego. Jeśli ktoś pragnie ofiarować kwiaty to prosimy, aby były one
koloru białego.
10. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Waldemar Dominikowski z ul. Śniadeckich 62, lat 78,
+ Stefania Jędrak z ul. Śniadeckich 5, lat 87,
+ Wacław Zieliński z ul. Śniadeckich 10, lat 69,
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
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Komunikat Inspektora Sanitarnego
W związku z wzrostem zakażenia wirusem SARS CoV-2 Państwowy
Inspektor Sanitarny w Grudziądzu przypomina, iż zgodnie z §25 ust. 1 pkt 3
oraz §26 ust. 8 pkt 1, 2 i ust. 9 oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz.
367)
„§ 25.1. Do dnia 14 marca 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy
maseczki, ust i nosa:
3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów
religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym
na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu”.
"§ 26.8. Do dnia 14 marca 2021 r. zgromadzenia organizowane w ramach
działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się
odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się
w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej
uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, oprócz osób
sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania lub osób
zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku
pogrzebu,
cd. na str. 2

oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa,
o którym mowa w §25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult
religijny;
2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż
1,5 m od siebie i realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym
mowa w §25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.
9. Przed wejściem do budynków i innych obiektów kultu religijnego
informuje się o limicie osób, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, oraz podejmuje
środki zapewniające jego przestrzeganie”.
Aktualne zasady dotyczące ograniczeń i zasad bezpieczeństwa
publikowane są na stronie Ministerstwa Zdrowia pod adresem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu wnosi
o przekazanie powyższej informacji podległym Parafiom.

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 22.03.2021 r. – 28.03.2021 r.
Poniedziałek – 22.03.2021 r.
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki
Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin
830
1800
+ Bożena, Helena i Alfons Kucińscy oraz Tadeusz, Rafał, Katarzyna
i Edward Podgórscy
1800
+ Kazimierz Nawrocki (w 4 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron
– intencja od żony i córek z rodzinami
Wtorek – 23.03.2021 r.
700
830
+ Ben Kruk (w 10 r. śm.) oraz mąż Paweł i ciocia Marta (w 6 r. śm.)
830
+ Helena Kulak oraz rodzeństwo
1800
+ Maciej Pawlik – Msza św. popogrzebowa
1800
+ Marianna Ossowska (w r. śm.)
1800
+ Irena Szkudlarek, Aleksandra Rulewska i Zenon Warot
Środa – 24.03.2021 r.
700
830

+ Halina Dylewska – Msza św. popogrzebowa
+ Ojciec Jan (w 42 r. śm.), mama Mieczysława i zmarli z rodziny
Przybylskich, Misiornych i Szram
1800
W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej
Nieustającej Pomocy podczas Nowenny
Czwartek – 25.03.2021 r.
700
830
1800
+ Tomasz Empel (w 1 r. śm.)
1800
O opiekę i orędownictwo Matki Bożej dla Wspólnoty Emaus
oraz opiekuna ks. proboszcza Marka
1800
+ Władysław Pieckowski – intencja od sąsiadów z ul. Śniadeckich 35
1800
1800

Piątek – 26.03.2021 r.
700
830
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Aliny i Wiesława w 43 r. zawarcia
związku małżeńskiego
1800
+ Aleksandra Rulewska – intencja od wspólnoty Odnowy w Duchu
Świętym
1800
+ Maria Zawada oraz jej mąż
Sobota – 27.03.2021 r.
700
830
W pewnej intencji
1800
+ Leszek Paluszek (w 1 r. śm.) i rodzice z obojga stron
1800
+ Rodzice: Mieczysław i Jadwiga Edwartowscy i zmarli z rodziny
1800
+ Leokadia (w 6 r. śm.), Feliks oraz ks. Mirosław (z okazji urodzin)
Niedziela Palmowa – 28.03.2021 r.
700
W intencji Parafian
930
Za Miasto i Ojczyznę
30
9
+ Irena i Wanda (w dniu urodzin) oraz Łucja Zielińska
1100
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla Małgorzaty w dniu urodzin
1100
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, łaskę zdrowia dla mamy
Haliny z okazji urodzin – intencja od dzieci
1230
+ Edmund Wróblewski (z okazji urodzin)
– intencja od żony, dzieci i wnuków
1230
+ Irena Filipek (w 1 miesiąc po śmierci), Mieczysław Filipek
1500
+ Magdalena Wyżga (w 4 r. śm.)
1500
+ Waldemar Dominikowski – intencja od sąsiadów z ul. Śniadeckich 62 B
1800
W podziękowaniu za życie i pracę ks. Jerzego Popiełuszki dla dobra
Kościoła, Ojczyzny i Świata, z prośba o rychłą kanonizację

