Ogłoszenia Duszpasterskie

na IV Niedzielę Wielkanocy
1. Ze względu na zaostrzone przepisy epidemiczne w kwietniu nie odbędą
się żadne spotkania wspólnot działających w naszej parafii.
2. W kwietniu nie odbędzie się spotkanie kandydatów do bierzmowania.
3. W środę o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
połączona litania do św. Józefa poprzedzona śpiewem Godzinek.
4. Każdego dnia z wyjątkiem środy zapraszamy na adorację
Najświętszego Sakramentu. Półgodzinne wystawienie rozpoczyna się
o godz. 17.30, a kończy modlitwami o ustanie epidemii.
5. W piątek o godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie
Adoracji Najświętszego Sakramentu.
6. W sobotę 1 maja po Mszy św. o godz. 7.00 zapraszamy na modlitwy
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy całego
świata. W tym dniu kapłani odwiedzą również chorych
z posługą sakramentalną.
7. W najbliższą sobotę rozpoczynamy maryjny miesiąc maj. Nabożeństwo
majowe odprawiać będziemy każdego dnia o godz. 17.30.
8. W niedzielę po Mszy św. o godzinie 930 spotkanie Żywego Różańca
w dolnym kościele.
9. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Barbara Ptaszyńska z ul. Staffa 8, lat 90,
+ Henryk Chyliński z ul. Korczaka 4, lat 75,
+ Jerzy Dubanowski z ul. Śniadeckich 10, lat 72,
+ Zofia Małkowska z ul. Śniadeckich 31, lat 90.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Ograniczenia w naszym kościele związane z epidemią
Ze względu na obostrzenia w górnym kościele może przebywać
jednocześnie do 56 osób, natomiast w dolnym kościele (wraz
z podziemiami) do 28 osób. Do odwołania obowiązuje w naszej parafii
następujące rozwiązanie: jedynym wejściem do górnego kościoła będą
drzwi główne, natomiast do dolnego kościoła można będzie wejść jedynie
przez drzwi pod schodami wejścia głównego.
W razie znacznego przekroczenia limitu osób odprawiona będzie dodatkowa
Msza św. w dolnym kościele. Można również pozostać na zewnątrz kościoła
przy głównym wejściu, gdzie zamontowane zostały dodatkowe głośniki.
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Zapraszamy do Poradni Rodzinnej
Od maja rozpocznie działać w naszej parafii Poradnia Rodzinna. W ramach
poradni przez 7 miesięcy realizowany będzie projekt współfinansowany
przez Lokalną Grupę Działania Grudziądzki Spichlerz. Po zakończeniu
projektu poradnia będzie utrzymywana ze środków naszej parafii.
„Punkt konsultacyjno-terapeutyczny – wsparcie dla rodzin przeżywających
trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych”
Zapraszamy do udziału w tym projekcie dzieci, młodzież, rodziców
i osoby dorosłe zamieszkujące na terenie Grudziądza
Jeżeli czujesz że:
 doświadczasz trudności w radzeniu sobie z sytuacjami stresowymi.
 miewasz poczucie, że potrzebujesz porady specjalisty psychologa,
terapeuty.
 są sytuacje, gdy doświadczasz trudności w budowaniu relacji rodzicdziecko.
 sprawujesz opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością a jednocześnie
co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów w związku z tym nie ma
możliwości podjęcia pracy zawodowej.
 sprawujesz opiekę nad dziećmi z rodzin zastępczych.
 jesteś osobą przebywającą lub opuszczającą pieczę zastępczą
potrzebujesz zrozumienia, troski i wsparcia w samodzielnym życiu.

W ramach działań projektowych zaplanowano szerokie wsparcie m.in.:
 wyjścia do kina, na basen, spotkania kulturalne dla dzieci, młodzieży i
rodziców (formy wydarzeń będą uzależnione od aktualnej sytuacji
sanitarno-epidemicznej i wymogów wynikających z przepisów prawa);
 treningi umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży, dotyczące
zagadnień m.in. takich jak nawiązywania kontaktu, przedstawiania się i
opowiadania o sobie, umiejętności współdziałania w grupie, oraz
mądrej rywalizacji, poznasz siebie i swoje zainteresowania;
 aktywne spotkania dla rodziców, dzieci, młodzieży, osób dorosłych, a w
trakcie nich ciekawe zajęcia ze specjalistami, podczas których
rozwiniesz swoje zainteresowania i otrzymasz wsparcie dostosowane do
indywidualnych potrzeb;
 uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny, w którym będziesz mógł
skorzystać ze wsparcia ze strony specjalistów w trudnych sytuacjach
życia codziennego, wsparcie będzie dostosowane do indywidualnych
potrzeb danego uczestnika.
Rekrutacja uczestników do projektów trwa, ilość miejsc ograniczona.
Wszystkie informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie
www.psg.edu.pl , pod nr telefonu 601 832 653 i w parafialnym biurze
projektów. Wszystkie działania w ramach projektu będą dostosowane
do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w związku z panującą
sytuacją epidemiczną. Okres realizacji projektu: 01.05.2021 do 30.11.2021.
INTENCJE 26.04.2021 r. – 02.05.2021 r.
Poniedziałek – 26.04.2021 r.
700
+ Henryk Krawiec
830
+ Halina Krakowska – Msza św. popogrzebowa
1800
+ Jerzy Bogdan (w 27 r. śm.) i zmarli z rodziny Bogdan i Piwosz
1800
+ Bronisława i Ignacy Woźniak
1800
+ Aleksandra Rulewska – gregorianka (23)
Wtorek – 27.04.2021 r.
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej
Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin
830
+ Andrzej Zalewski (w dniu urodzin)
1800
+ Marta Nogowska (w 4 r. śm.) – intencja od męża, córki z rodziną
i przyjaciół
1800
+ Aleksandra Rulewska – gregorianka (24)
1800
+ Kazimierz Wycinek (w 5 r. śm.)
Środa – 28.04.2021 r.
700
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego
dla Konrada z okazji 18 urodzin

830
1800
1800
1800

+ Aleksandra Rulewska – gregorianka (25)
W podziękowaniu za życie i pracę ks. Jerzego Popiełuszki dla dobra
Kościoła, Ojczyzny i Świata, z prośba o rychłą kanonizację
+ Edward Musalewski (w 18 r. śm.)
W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej
Nieustającej Pomocy podczas Nowenny

Czwartek – 29.04.2021 r. – św. Katarzyny Sieneńskiej
700
+ Romualda Sikorska – Msza św. popogrzebowa
830
O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Mateusza
z okazji urodzin
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Eryki i Bronisława
z okazji rocznicy ślubu
00
18
+ Aleksandra Rulewska – gregorianka (26)
1800
+ Irena Furmanek – Msza św. popogrzebowa
Piątek – 30.04.2021 r.
700
+ Aleksandra Rulewska – gregorianka (27)
830
+ Irena Rutkowska – Msza św. popogrzebowa
1800
+ Jan i Gertruda Kanicz oraz zmarli z rodziny
1800
+ Rodzice: Krystyna i Klemens Toccy
1800
O błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jacka (w dniu
urodzin)
Sobota – 01.05.2021 r. – św. Józefa Rzemieślnika
700
Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko
Niepokalanemu Sercu NMP
30
8
+ Bogdan Cichocki – Msza św. popogrzebowa
1800
+ Brat Zygmunt (z okazji imienin)
1800
+ Józef Nawrocki – gregorianka (1)
1800
+ Aleksandra Rulewska – gregorianka (28)
Niedziela - 02.05.2021 r.
700
+ Aleksa i Marian Krawiec
930
W intencji Żywego Różańca
930
+ Stanisław Sokolnicki (w dniu urodzin) oraz zmarli z rodziny
1100
+ Mama Helena (z okazji urodzin), ojciec Józef (w r. śm.) oraz zmarli
z rodziny
30
12
+ Jan Pawłowski, zmarli z rodziny Marońskich, Ronowskich, bratanica
Ewelina
1230
+ Aleksandra Rulewska – gregorianka (29)
1230
+ Dawid Marciniak (w 10 r. śm.) – intencja od rodziców
1500
O błogosławieństwo Boże dla Daniela i Wiktorii (z okazji urodzin)
1800
+ Józef Nawrocki – gregorianka (2)

