Ogłoszenia Duszpasterskie
na V Niedzielę Wielkanocy
1. Dzisiaj o godz. 1000 w górnym kościele będzie miało miejsce Przyjęcie
dzieci do I Komunii św. W związku z tym pozostałe Msze św. będą
odprawione o godz. 700, 1100 w dolnym kościele, o godz. 1230, 1500
i 1800. O godz. 1600 nabożeństwo majowe dla dzieci przyjętych
do I Komunii św. „Biały tydzień”, czyli specjalna Msza św. dla dzieci
przyjętych do I Komunii św. od poniedziałku do piątku o godz. 1630.
2. W dniu dzisiejszym – kolekta gospodarcza, przeznaczona na potrzeby
naszej parafii. Za złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
3. Trwa maryjny miesiąc maj. Zachęcamy do udziału w codziennej
Eucharystii i nabożeństwie majowym, które w naszym kościele
odprawiane jest każdego dnia po Mszy św. wieczornej, z wyjątkiem
najbliższej środy i soboty.
4. We wtorek po wieczornej Mszy św. spotkanie Kręgu Biblijnego.
5. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
połączona z nabożeństwem majowym, poprzedzona śpiewem
Godzinek.
6. W najbliższą niedzielę na Mszę św. o godz. 1100 do górnego kościoła
zapraszamy wszystkie dzieci, w sposób szczególny dzieci, które w
ubiegłym roku przystąpiły po raz pierwszy do Komunii Świętej.
Dzieci te przychodzą, o ile to możliwe, ubrane w alby. Prosimy również
o zabranie ze sobą świec, abyśmy mogli jeszcze raz wspólnie odnowić
przyrzeczenia chrztu świętego. W związku z tym w najbliższy piątek na
godz. 1715 zapraszamy te dzieci do kościoła na próbę, po której będzie
możliwość przystąpienia do spowiedzi.
7. W przyszłą niedzielę – zbiórka do puszek na Grudziądzkie Centrum
Caritas.
8. W czwartek 25 maja o godz. 1900 na Plebanii odbędzie się spotkanie
Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Gospodarczej. Podczas spotkania
omówiony zostanie między innymi projekt witraża chrztu, który
planujemy wykonać do 22 października na odpust św. Jana Pawła II.
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków.
9. W minionym tygodniu zmarł:
+ Ryszard Schramm z ul. Śniadeckich 24, lat 78
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

BIULETYN PARAFIALNY
Parafia Św. Maksymiliana Kolbe
Grudziądz - Strzemięcin
ul Wyspiańskiego 1
tel. (56) 46-53-334
www.parafia-strzemiecin.dir.pl
e-mail: parafia-strzemiecin@dir.pl

Biuro parafialne czynne:
od poniedziałku do piątku
od 16.00 do 18.00
oraz w środę i piątek od 10.00 do 12.00
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Musical pt. „Życie Maryi”
Dnia 24 czerwca w Centrum
Kulturalno-Kongresowym
Jordanki
00
w Toruniu o godz.16 zaprezentowany
zostanie niezwykły musical pt. „Życie
Maryi”. Spektakl w wykonaniu zespołu
Guadelupe z Lublina w kilku scenach
ukazuje
życie
Maryi
i
Jezusa
od Zwiastowania do Zesłania Ducha
Świętego. Wstęp na przedstawienie jest
bezpłatny. Parafia nasza otrzymała
30
bezpłatnych
zaproszeń.
Koszt
w wysokości 15 zł obejmuje jedynie
pokrycie przejazdu do Torunia. Zapisy
przyjmujemy w Biurze Parafialnym.
Musical „Życie Maryi” to nie tylko wydarzenie artystyczne
wysokiej klasy, ale także - poruszające doświadczenie religijne. Wspaniała
forma artystyczna w połączeniu z emanującym ze sceny entuzjazmem wiary
sprawiają, że widz nie tylko ogląda widowisko, ale się z nim utożsamia,
staje się jego uczestnikiem, aktorem – wspólnie śpiewa, doświadcza,
wspólnie się modli...

Biały Tydzień, czyli świętowania ciąg dalszy
Biały tydzień to pięć kolejnych dni po uroczystości Pierwszej
Komunii Świętej. Przez te dni, od poniedziałku do piątku, dzieci będą
uczestniczyć w Mszach świętych o godz. 1630. Dni te noszą nazwę białego
tygodnia, ponieważ w tym czasie dzieci przychodzą do kościoła w białych
strojach komunijnych. Biały tydzień jest dla dzieci okazją do pogłębionej
modlitwy:
 W poniedziałek – za rodziców i wychowawców,
 We wtorek – za dziadków, babcie, rodziców chrzestnych i całą swoją
rodzinę,
 W środę – podziękowanie za dar Eucharystii,
 W czwartek – o dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych,
 W piątek – za misje i chorych.
INTENCJE 15.05.2017r. – 21.05.2017r.
Poniedziałek – 15.05.2017r.
700
830
+ mąż Jan Skrzypek (w 24 r. śm.)
830
+ Elżbieta Wilamowska – gregorianka
1800
+ Zofia i Julian Zielińscy, babcia Ania, Franciszek i Wanda Mroczkowscy
oraz ojciec Franciszek
1800
+ Henryk Górski – gregorianka
1800
+ Krystyna i Tadeusz Repa
Wtorek – św. Andrzeja Boboli Prezbitera i Męczennika – 16.05.2017r.
700
830
+ Elżbieta Wilamowska – gregorianka
830
+ Mąż, ojciec, dziadek Jan Wrona (w 18 rocz. śm.) oraz zmarli z rodziny
1800
W intencji Aleksandry z okazji 25 urodzin z prośbą o zdrowie,
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej na każdy dzień
1800
+ Henryk Górski – gregorianka
00
18
+ Józef i Felicja oraz zmarli z rodziny
Środa – 17.05.2017r.
700
830
+ Henryk Górski – gregorianka
830
+ Anna i Stanisław Kot, Natalia Sztandarska oraz zmarli z rodziny
Piechockich
1800
+ Józef Czaplewski i zmarli z obojga stron
1800
+ Mama Regina, ojciec Władysław oraz zmarli z rodziny
– int. od synów z rodzinami
00
18
+ Stanisław Karbowski (w dniu urodzin), Franciszek Klinga (w 31 r. śm.)

Czwartek – 18.05.2017r.
700
+ Wiesław Majchrzak – popogrzebowa
830
+ Henryk Górski – gregorianka
830
W intencji brata Sylwestra – o łaskę zdania egzaminu na prawo jazdy
oraz o radość nieba dla + Bronisława Sztramskiego
1800
+ zmarli rodzice z obojga stron: Zygmunt, Stanisława, Bronisław,
Jan i Janina
1800
+ Anna i Jan Kleist, Henryk Czaplicki i dusze w czyśćcu cierpiące
1800
+ Anna Paczkowska (w 1 r. śm.) oraz zmarli z rodziny
Piątek - 19.05.2017 r.
700
W intencji Panu Bogu wiadomej
830
+ Irena Spychalska (w 11 r. śm.)
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
błogosławieństwo Boże dla ks. Sebastiana Goździejewskiego z okazji
15–tej rocznicy święceń kapłańskich – int. od rodziców
1800
W intencji Grupy Modlitewnej Ojca Pio i opiekuna – ks. Dawida
1800
+ Henryk Górski – gregorianka
Sobota – 20.05.2017 r.
700
+ Wanda Wardzińska – popogrzebowa
830
+ Henryk Górski – gregorianka
830
+ Wiesław Krause – popogrzebowa
1800
+ Mama Halina Krepowicz (w 7 r. śm.), tata Wacław i zmarli z rodziny
00
18
+ Mąż Sylwester Sikorski (w 4 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron
i rodzeństwo
1800
+ mąż Henryk Kłopotek, teściowa Marta i zmarli z rodziny
VI Niedziela Wielkanocy 21.05.2017 r.
700
+ Bonifacy Malinowski (w 1 r. śm.)
930
W intencji Wspólnoty Miłosierdzia Bożego oraz ks. Prał. Henryka
Kujaczyńskiego – z okazji 51 rocznicy święceń kapłańskich
930
+ Edward, Zofia i Halina Parzych
1100góra + Janusz Miecznikowski (w dniu urodzin)
1100dół + Jadwiga Bartuzi oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Gabrysi
Kamińskiej (w dniu urodzin)
1230
+ Tadeusz Chabucki (w 6 r. śm.) i rodzice z obojga stron
1230
+ mąż Władysław (w 25 r. śm) i zmarli z rodziny Bartkowiak
i Salomoniak
1230
+ Henryk Górski – gregorianka
1500
+ Łucja Jankowska (w 1 r. śm.)
00
15
+ Alfons Jankowski
1800
+ Bernadeta Blachowska (w 2 r. śm.)
1800
+ syn Jacek (w 11 r .śm.) i mąż Zbigniew oraz rodzice i rodzeństwo
z obojga stron

