Ogłoszenia Duszpasterskie
XI Niedzielę Zwykłą
1. Trwa Oktawa Bożego Ciała. W związku z tym dzisiaj po Mszy św.
o godz. 930, a w dni powszednie po Mszy św. wieczornej do czwartku
włącznie będzie miała miejsce procesja eucharystyczna wokół kościoła
połączona z nabożeństwem czerwcowym. Zechciejmy znaleźć czas na
oddanie czci Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie.
2. W dniu dzisiejszym – zbiórka do puszek na Grudziądzkie Centrum
Caritas.
3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączona
z nabożeństwem czerwcowym i procesją eucharystyczną – po Mszy św.
wieczornej.
4. W najbliższy piątek na godz. 830 zapraszamy dzieci i młodzież
na Mszę św., w czasie której będziemy dziękować Panu Bogu
za wszelkie dobro, jakiego doświadczyliśmy w minionym roku
szkolnym.
5. W piątek o godz. 1700 – spotkanie Grupy Modlitewnej Ojca Pio.
6. W piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po Mszy św.
wieczornej Nabożeństwo Czerwcowe, Akt Wynagrodzenia Sercu
Jezusowemu i procesja eucharystyczna wokół kościoła. Jest to
jednocześnie Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.
Ze względu na uroczystość w tym dniu nie obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
7. We niedzielę o godz. 1730 Różaniec Fatimski.
8. Od najbliższej niedzieli przez całe wakacje Msza św. o godz. 1100
odprawiana będzie tylko w górnym kościele.
9. W czasie wakacji Biuro Parafialne czynne będzie w poniedziałki,
środy i piątki. Godziny czynności biura w tych dniach pozostają
bez zmian.
10. W niedzielę 2 lipca o godz. 500 rano z parafii św. Józefa Oblubieńca
w Grudziądzu – Mniszku, wyrusza piesza pielgrzymka do Chełmna.
Serdecznie zapraszamy do udziału.
11. W minionym tygodniu zmarli
+ Paweł Müller z ul. Śniadeckich 76, lat 21
+ Jarosław Pawłowski z Śniadeckich 84, lat 45
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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Radość Bożego Ciała
Pragniemy
serdecznie
podziękować wszystkim,
którzy
włączyli
się
we wspólną modlitwę
podczas Procesji Bożego
Ciała. Dziękujemy za
skupienie
modlitewne
i wspólny śpiew podczas
procesji
oraz
za
udekorowanie
domów.
Dziękujemy
Akcji
Katolickiej, Różom Różańcowym, Rodzinom Szensztackim, Wspólnocie
Ojca Pio i Katechetom za przygotowanie 4 ołtarzy eucharystycznych.
Dziękujemy osobom niosącym chorągwie, baldachim i nagłośnienie,
dziękujemy dzieciom niosącym poduszki i sypiącym kwiatki. Dziękujemy
Panu Organiście, Panu Kościelnemu, lektorom i ministrantom za posługę
podczas procesji. Za obecność dziękujemy również dzieciom
pierwszokomunijnym. Wszystkim dziękujemy za otwarcie się na miłość
Jezusa Chrystusa, który wyszedł na ulice naszego Miasta, aby mu
błogosławić.

Piesza Pielgrzymka do Częstochowy
W przyszłą niedzielę 25 czerwca po
Maszach świętych odbędzie się
zbiórka do puszek na rzecz Pieszej
Pielgrzymki
do
Częstochowy.
Pielgrzymka wyrusza z naszego
miasta 2 sierpnia. Osoby w niej
uczestniczące przez 12 dni idą
z różnymi intencjami, często niosąc
do Matki Bożej trud swego życia, ale
także każdego dnia wędrówki modlą
się za swoje parafie, wszystkich
darczyńców i ludzi dobrej woli.
Wesprzyjmy zatem tych wszystkich,
którzy pragną wędrować do stóp
Maryi naszą modlitwą i ofiarą.
Również w najbliższą niedzielę po
wieczornej Mszy św. o godz. 1800
odbędzie się spotkanie wszystkich
pielgrzymów grupy grudziądzkiej „Pomarańczowej”. Zapraszamy
wszystkich, którzy pragną wziąć udział w tegorocznej pielgrzymce.
INTENCJE 19.06.2017 r. – 25.06.2017 r.
Poniedziałek – 19.06.2017 r.
700
+ Ryszard Skoniecki – gregorianka
700
W intencji Panu Bogu wiadomej
830
+ Ewa Szczodrowska – popogrzebowa
30
8
+ Zofia i rodzice: Józefa i Stanisław
1800
W intencji księży wyświęconych w 2011 roku
1800
+ Eugeniusz Grynda – gregorianka
1800
+ Kazimierz Rakowski – popogrzebowa
Wtorek – 20.06.2017 r.
700
+ Ryszard Skoniecki – gregorianka
30
8
+ brat Krzysztof (w dniu urodzin ) oraz zmarli rodzice: Irena i Bolesław
830
O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej
dla o. Mirosława
1800
+ Jan Sydow i Romuald Kruk (w 8 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron
1800
+ Eugeniusz Grynda – gregorianka
1800
+ mama Stanisława, tata Jan i zmarli z rodziny z obojga stron

Środa – św. Alojzego Gonzagi – 21.06.2017 r.
700
+ Ryszard Skoniecki – gregorianka
830
+ Alojzy (w dniu imienin) i rodzice z obojga stron
1800
+ Alicja Brzeska
00
18
+ Tadeusz Zieliński – popogrzebowa
1800
+ Eugeniusz Grynda – gregorianka
Czwartek –22 .06.2017 r.
700
+ Ryszard Skoniecki – gregorianka
83o
+ Marian Szeligowski (w 7 r. śm.)
830
+ Kamila Ołoś (w 1 r. śm.), rodzice z obojga stron i zmarli z rodziny
00
18
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla ks. Bartka - z okazji urodzin
– int. od Klubu Seniora i Margaretek
1800
+ Jan, Tadeusz Podawca zmarli z rodziny Stanisz i Wojnarowicz
1800
+ Bożena i Zbigniew Małek i zmarli z rodziny Sieradzkich, Tabor
i Płuciennik
Piątek – Najświętszego Serca Pana Jezusa – 23.06.2017 r.
700
+ Ryszard Skoniecki gregorianka
830
+ Zenon i Jerzy (w dniu ojca)
830
+ Ojciec Stefan Maksym (w dniu ojca)
1800
W intencji czcicieli Grupy Modlitewnej Ojca Pio i opiekuna ks. Dawida
1800
+ Aleksander Listos – int. od córki Jolanty
1800
+ Łukasz Marosek (w r. śm.)
Sobota – Narodzenie św. Jana Chrzciciela – 24.06.2017 r.
700
+ Ryszard Skoniecki – gregorianka
830
+ mama Maria Cieszyńska (22 r. śm.)
830
+ Andrzej Węgorzewski, Janina i Wojciech Ziętarscy
1800
+ Danuta Włostowska i syn Dariusz
1800
+ Ojciec Jan (w dniu imienin)
00
18
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo dla Barbary i Wojciecha z rodziną
Niedziela - 25.06.2017 r.
700
+ Ryszard Skoniecki – gregorianka
930
+ Bronisław Przeworski (w dniu ojca), mama Wanda (z okazji imienin)
1100góra W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla mamy Rozalii
Kunickiej w 95 rocznicę urodzin
1230
+ mama Irena Weneny i zmarli z rodziny Woźniak
1230
+ Roman Szuta (w 2 r. śm.) oraz Irena i Aleksander Jarzyńscy
1230
+ Gertruda Szulerecka – popogrzebowa
1500
+ Włodzimierz, Stanisław, Bronisław, Bernard
1800
+ Stanisław Kaczor (w 1 r. śm.), rodzice Tkaczyk, siostra Janina,
siostrzeniec Arek oraz zmarli z rodziny Kaczor
1800
+ Stanisław Pliszka (10 r. śm.)

