
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na Uroczystość Trójcy Świętej 

1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 15.00 spotkanie formacyjne kandydatów 

do bierzmowania.  

2. Zapraszamy na nabożeństwo majowe, które do jutra odprawiamy 

o godz. 17.30. 

3. Jutro przypada święto Nawiedzenia NMP, a tym samym dzień odpustu 

związanego z dolnym kościołem.  W związku epidemią Msza św. 

odpustowa odprawiona będzie w tym roku wyjątkowo w górnym 

kościele. Zapraszamy na godz. 18.00 do wspólnej modlitwy i uzyskania 

odpustu zupełnego. 

4. W poniedziałek na godz. 17.00 zapraszamy dzieci, które chcą sypać 

kwiatki podczas procesji Bożego Ciała. 

5. We wtorek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu. 

Wystawienie rozpocznie się o godz. 17.30, a zakończy nabożeństwem 

czerwcowym. Tego dnia rozpoczynamy miesiąc poświęcony 

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. Po Mszy św. – nabożeństwo 

czerwcowe. Po nabożeństwie – spotkanie Rycerstwa Niepokalanej. 

7. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: 

 I piątek – Msza św. wotywna o NSPJ o godz. 7.00, 16.30 i 18.00. 

O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Adoracja 

Najświętszego Sakramentu. Spowiedź od godz. 16.00. 

 I sobota – 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. 

8. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30 – spotkanie Żywego 

Różańca w dolnym kościele. 

9. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Władysława Moździńska z ul. Śniadeckich 14, lat 98, 

+ Bogusław Rombalski z ul. Modrzewskiego 6, lat 58. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 
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Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

W czwartek Kościół obchodzi uroczystość 

Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli Boże Ciało. 

W duchu wdzięczności za obecność Chrystusa pod 

postaciami chleba i wina wyruszymy w tradycyjnej 

procesji eucharystycznej ulicami naszej parafii. 

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w procesję 

wszystkich parafian oraz wspólnoty duszpasterskie. 

Msze św. odprawione będą: o godz. 7.00, 9.30, o godz. 

11.00 z procesją eucharystyczną ulicami naszego 

Osiedla: Korczaka – Śniadeckich – deptakiem 

pomiędzy blokami – Korczaka – Wyspiańskiego. Po procesji  

ok. godz. 13.15 również odprawiona będzie Msza św. Nie będzie Mszy św. 

o godz. 15.00. Ostatnia Msza św. w Boże Ciało o godz. 18.00. 

Po uroczystości Bożego Ciała rozpoczną się dni eucharystyczne, znane 

dawniej jako oktawa Bożego Ciała. Od piątku do czwartku 10 czerwca 

włącznie Msza Święta o godz. 18.00 kończyć się będzie nabożeństwem 

czerwcowym i procesją eucharystyczną. 

Podczas procesji należy zachować dystans na odległość 1,5 metra o kolejnej 

osoby nie mieszkającej razem. 
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Męski Różaniec w naszej parafii 

W najbliższą sobotę zapraszamy mężczyzn z całego Grudziądza do naszego 

kościoła na godz. 11.00, gdzie zostanie odprawiona Msza św. w intencji 

wynagradzającej za zniewagi wobec Matki Bożej i Kościoła Świętego  

w naszej Ojczyźnie. Po Eucharystii udamy się na plac przed kościołem,  

gdzie o godz. 12.00 odmówimy różaniec we wspomnianej intencji. Modlitwa 

otoczymy również dzieci nienarodzone. 

INTENCJE 31.06.2021 r.  –  06.06.2021 r. 

Poniedziałek – 31.05.2021 r. – Nawiedzenie NMP 
  700 + Marianna Barbara Paterewicz 

  830 Msza św. przebłagalna za grzechy rodziny Jarco i Todorow (22) 

1800 + Józef Brodzik – intencja od sąsiadów z ul. Jackowskiego 52 

1800 + Ryszard Kobylski 

1800 + Henryk Chyliński – Msza św. popogrzebowa 

Wtorek – 01.06.2021 r. 
  700 + Czesław Zakierski – Msza św. popogrzebowa 

  830 Msza św. przebłagalna za grzechy rodziny Jarco i Todorow (23) 

1800 + Edmund Komosiński (w 10 r. śm.) 

1800 + Henryk Wasielewski (w 17 r. śm.), Marta, Stanisław Mokwa, Elżbieta 

Tabor, Barbara i Eugeniusz Drewańscy oraz wszyscy zmarli z rodziny  

z obojga stron 

Środa – 02.06.2021 r. 
  700 Msza św. przebłagalna za grzechy rodziny Jarco i Todorow (24) 

  830 + Monika Grzemska (w 19 r. śm.) oraz Ryszard Kałuziński i dusze  

w czyśćcu cierpiące 

1800 + Katarzyna Furmanek (w dniu urodzin) 

1800 W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy podczas Nowenny 

Czwartek – 03.06.2021 r. – Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

  700 + Anna i Stanisław Kot, rodzice z obojga stron, Natalia Sztandarska oraz 

zmarli z rodzin Piechockich i Żółkiewicz 

  930 Msza św. przebłagalna za grzechy rodziny Jarco i Todorow (25) 

  930 O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla 

Emilii i Dariusza oraz Joanny z rodzinami 

1100 Za Parafian 

1100 + Helena Babińska (w dniu urodzin) i zmarli z rodziny 

1100 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz łaskę zdrowia  

dla rodziców Haliny i Tadeusza Lubańskich  

1315
około

 + Mama Weronika Nowek (w 11 r. śm.), tata Konstanty Nowek (w dniu 

urodzin), bracia: Mieczysław i Henryk (w r. śm.) oraz bratowa Halina 

Nowek (w dniu urodzin) 

1800 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo dla Aleksandry i Roberta z okazji rocznicy ślubu 

oraz dla ich córki Magdaleny 

1800 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, Dary Ducha Świętego  

i zdrowie dla kapłanów posługujących w naszej parafii z okazji rocznic 

święceń kapłańskich – intencja od Apostolatu Margaretka 

Piątek – 04.06.2021 r. 

  700 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo dla Oli z okazji urodzin 

  830 Msza św. przebłagalna za grzechy rodziny Jarco i Todorow (26) 

1800 + Renata Sulerzycka – intencja od VII Róży Żywego Różańca 

1800 + Bratowe, szwagrowie, siostrzenice, bratankowie, siostrzeńcy z rodziny 

Szeblewskich  

1800 + Mieczysława Lubiszewska 

Sobota –  05.06.2021 r.  – św. Bonifacego 

   700 Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko 

Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny 

   830 Msza św. przebłagalna za grzechy rodziny Jarco i Todorow (27) 

1800 + Renata Sulerzycka – Msza św. popogrzebowa 

1800 + Irena Furmanek – intencja od sąsiadów z ul. Śniadeckich 62 

1800 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Marii i Jana Porażyńskich  

w 45 rocznicę ślubu 

Niedziela - 06.06.2021 r. 

  700 Msza św. przebłagalna za grzechy rodziny Jarco i Todorow (28) 

  930 W intencji Żywego Różańca 

  930 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo dla Zofii i Sławomira z okazji 28 rocznicy ślubu  

oraz dla całej rodziny 

1100 + Robert Prus 

1100 + Matka Łucja Gust (w 23 r. śm.), ojciec Tadeusz i brat Adam 

1230 + Helena Sagan (w 4 r. śm.) 

1230 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, 

opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Marka z okazji 70 rocznicy urodzin oraz 

o szczęśliwy przebieg operacji i dar macierzyństwa dla Basi 

1500 W podziękowaniu za 50 lat pożycia małżeńskiego Teresy i Zenona z prośbą 

o wypełnienie łaską Bożą dalszych lat ich życia 

1500 + Teresa Margaszewska – Msza św. popogrzebowa oraz Konrad 

Margaszewski (w dniu urodzin) 

1800 + Henryk Sikorski – Msza św. popogrzebowa 


