Ogłoszenia Duszpasterskie
na VI Niedzielę Wielkanocy
1. W ubiegłą niedzielę miało miejsce Przyjęcie dzieci do I Komunii św.
Podczas nabożeństwa majowego dzieci złożyły ofiarę w wysokości
3.790 zł na rzecz witraża chrztu w naszym kościele. Pragniemy
serdecznie podziękować dzieciom za te ofiary, a rodzicom za włączenie
się w przygotowanie uroczystości.
2. Dzisiaj na godz. 1100 do górnego kościoła zapraszamy wszystkie dzieci,
a w sposób szczególny dzieci, które w ubiegłym roku przystąpiły
po raz pierwszy do Komunii Świętej.
3. W dniu dzisiejszym – zbiórka do puszek na Grudziądzkie Centrum
Caritas.
4. W poniedziałek o godz. 1700 – spotkanie wspólnoty Miłosierdzia
Bożego.
5. We wtorek po wieczornej Mszy św. spotkanie Kręgu Biblijnego.
6. 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
środy.
7. W środę o godz. 1730 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy połączona z nabożeństwem majowym, poprzedzona śpiewem
Godzinek.
8. W czwartek o godz. 1730 Różaniec Fatimski.
9. W najbliższy czwartek 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.
10. W piątek o godz. 1700 – spotkanie Grupy Modlitewnej Ojca Pio.
11. W najbliższą niedzielę – uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
12. W minionym tygodniu zmarli:
+ Kazimierz Rakowski z ul. Śniadeckich 60, lat 77
+ Tadeusz Zieliński z ul. Wyspiańskiego 28, lat 88
+ Ewa Szczodrowska z ul. Śniadeckich 27, lat 67
Wieczny odpoczynek racz im 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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Koncert Organowy Ks. Stanisława Lewandowskiego SVD
W najbliższą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 1500 kazanie wygłosi
ks. Stanisław Lewandowski – misjonarz pracujący wcześniej w Brazylii
i Paragwaju, mieszkający obecnie w Górnej Grupie. Po Mszy św.
ok. godz. 1545 odbędzie się koncert organowy w wykonaniu Księdza
Misjonarza. Podczas koncernu usłyszymy utwory Władysława Żeleńskiego
oraz arię ze suity Jana Sebastiana Bacha w duecie skrzypcowo-organowym.
Festyn Parafialny pod hasłem: ”Parafia Dzieciom”
Tradycyjne w pierwszą niedzielę po Dniu Dziecka tj. 4 czerwca 2017 r.
w godzinach od 15.00 do 21.00 parafia nasza organizuje Festyn Parafialny
pod hasłem: „Parafia Dzieciom”. Całkowity dochód z festynu zostanie
przeznaczony na zorganizowanie wakacyjnego wypoczynku dla dzieci
z naszej parafii. W związku z tym zwracamy się z prośbą o wsparcie
organizacji Festynu, czy to przez ufundowanie nagród związanych
z cegiełkami dobroci czy przez złożenie ofiary pieniężnej na organizację
festynu. Kosz na nagrody i skarbonka będą stały przy Ołtarzu Miłosierdzia
do końca maja.
V Wielka Akcja Zbiórki Krwi
Starostwo Powiatowe i Grudziądzki Szpital zapraszają na V Wielką Akcję
Zbiórki Krwi pod hasłem „Twoja krew – moje życie”. Zbiórka krwi
przeznaczona jest dla dzieci poszkodowanych w wypadkach
komunikacyjnych. Czas i miejsce zbiórki – 25 maja w godz. 900 – 1700
w sali Starostwa Powiatowego przy ul. Małomłyńskiej 1 w Grudziądzu.

„Marsz dla Życia i Rodziny”
Parafia św. Mikołaja wraz z Międzyparafialnym Zespołem do Spraw
Organizacji Marszu dla Życia i Rodziny w Grudziądzu organizują w dniu
11 czerwca „Marsz dla Życia i Rodziny”. Uczestnicy Marszu gromadzą się
w Bazylice św. Mikołaja przy ulicy Kościelnej o godz. 1500. Po Modlitwie
u stóp Matki Boskiej Łaskawej – patronki Grudziądza, uczestnicy marszu
przejdą ze śpiewem i modlitwą na plac przed kościołem pod wezwaniem
Niepokalanego Serca NMP (Kościół Księży Marianów) przy
ul. Mickiewicza 43, gdzie odbędzie się Festyn Rodzinny. Celem „Marszu
dla Życia i Rodziny” jest promocja życia i wartości, jaką jest rodzina.
Do uczestnictwa w Marszu zapraszamy całe rodziny z Grudziądza i okolic.
INTENCJE 22.05.2017 r. – 28.05.2017 r.
Poniedziałek – 22.05.2017 r.
700
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla córek i ich rodzin
830
+ rodzice: Czesława i Jan, teściowie: Helena i Jan oraz zmarli z obojga
stron
1800
+ Jan Wilamowski i zmarli z rodziny
1800
+ Henryk Górski – gregorianka
1800
+ Henryk Pękała, rodzice z obojga stron i Stanisław Stypuła
Wtorek – 23.05.2017 r.
700
830
+ Janusz Sadziński – popogrzebowa
830
O rozwiązanie trudnej sprawy Oli i Dawida oraz o pomoc w znalezieniu
pracy dla Dawida
1800
+ Monika, Jadwiga, Józef, Zygfryd i zmarli z rodziny
1800
+ Eugeniusz Grynda – gregorianka
1800
+ Elżbieta Bączkowska – int. od koleżanek ze szkoły w Górnej Grupie
Środa – NMP Wspomożycielki Wiernych – 24.05.2017 r.
700
+ syn Łukasz – o spokój duszy i radość wieczną
700
O dar zdrowia i szczęśliwą operację dla Aleksandry
830
+ rodzice: Józefa (w 21 r. śm.) i Ignacy (w 56 r. śm.) oraz zmarli
z rodziny
830
W pewnej intencji Panu Bogu widomej, za wstawiennictwem Matki
Bożej Nieustającej Pomocy
1800
+ Janina i Piotr Soboń oraz zmarli z rodziny
1800
+ Joanna Ruczyńska (w dniu imienin) oraz zmarli z rodziny
1800
+ Eugeniusz Grynda – gregorianka
Czwartek – 25.05.2017 r.
700
+ mąż Henryk Kraśniewski (w 14 r. śm.)
83o
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę
Bożą dla Teresy - Krystyny Haftki w dniu 84 urodzin
830
+ Maria Maksym (z okazji dnia matki)

Czwartek – 25.05.2017 r.
1800
+ Eugeniusz Grynda – gregorianka
1800
+ Zdzisław Cieślak (14 r. śm.), rodzice z obojga stron i zmarli z rodziny
00
18
+ rodzice: Franciszek i Antonina (w 29 r. śm.) Jasińscy; Zofia i Józef
Piątek – św. Filipa Nereusza, prezbitera – 26.05.2017 r.
700
830
+ Helena (w dniu matki)
830
+ Anna Nawrocka (w 7 r. śm.) oraz zmarli z rodziny z obojga stron
1800
+ Eugeniusz Grynda – gregorianka
1800
+ mama Klara Skorzybót
1800
+ mama Władysława Kaznocha (w 14 r. śm.) – (w dniu matki)
00
18
+ O pokój duszy dla mamy Agnieszki (w dniu matki) –– int. od córek
Doroty i Iwony
Sobota – 27.05.2017 r.
700
+ Elżbieta Michalak – int. od katechetów ze Strzemięcina
830
+ Krystyna Adryjenko
830
+ Andrzej Nowacki – popogrzebowa
830
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla ks. Prałata i
dla ks. Proboszcza – z okazji 51 rocznicy święceń kapłańskich
– int. od Żywego Różańca
1800
+ Jadwiga Angowska (z okazji dnia matki), tata Tadeusz, brat
Włodzimierz oraz teściowie: Stanisława i Aleksander
1800
+ Roman Łukiewski (w 16 r. św.)
1800
+ Alicja Kicińska, Danuta, Benedykta Wiśniewska (w r. śm.)
00
18
+ Eugeniusz Grynda – gregorianka
Wniebowstąpienie Pańskie 28.05.2017 r.
700
+ rodzice: Helena i Józef Buczkowscy, Gertruda i Marian Drzymalscy
oraz córka Joanna Drzymalska
930
+ Teresa Borkowska (w 5 rocz. śm.)
930
+ rodzice: Helena i Jan oraz siostra Krystyna
1100góra + Anna i Edmund Leszczyńscy i zmarli z rodziny
1100dół + Higina, Helena, Konstancja, Weronika, Józefa (z okazji dnia matki)
1230
+ Helena Lubańska oraz Władysław i Zdzisław
1230
+ Franciszek Lewandowski (w 5 r. śm.) i zmarli z rodziny
1230
+ Eugeniusz Grynda – gregorianka
1500
+ Danuta (w 10 r. śm.) i Aleksander Kowalscy, mąż Piotr, rodzice z obojga
stron, bracia i szwagier Henryk
1800
+ Jan, Agata Kozłowscy (w 20 r. śm.) oraz Bernard Kowalski i zmarli
z rodziny
1800
+ Leokadia i ks. Mirosław
1800
+ Cecylia i Bernard Cherek (w r .śm.)

