Ogłoszenia Duszpasterskie
na XV Niedzielę Zwykłą
1. W dniu dzisiejszym – zbiórka do puszek na dzieła prowadzone przez
Grudziądzkie Centrum Caritas. Polecamy ją szczególnej
ofiarności wiernych.
2. W czasie wakacji Biuro Parafialne czynne jest w poniedziałki, środy
i piątki. Godziny czynności biura w tych dniach pozostają
bez zmian.
3. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy poprzedzona śpiewem Godzinek.
4. W tym tygodniu patronują nam:
 w czwartek bł. Czesław (ok. 1180 – ok. 1242), kapłan, duchowy
syn św. Dominika, od którego przyjął habit dominikański
 w sobotę św. Maria Magdalena, która swoje życie na zawsze
związała z Chrystusem po tym, jak wyrzucił z niej siedem złych
duchów i której zawdzięczamy odkrycie pustego grobu
zmartwychwstałego Pana
5. W najbliższą niedzielę gościć będziemy w naszej parafii
ks. Sergieja Dabrahosta – Misjonarza Świętej Rodziny, który
wygłosi kazania podczas wszystkich Mszy św. niedzielnych.
Po każdej mszy św. będzie można złożyć ofiarę do puszki
przeznaczoną na budowę kościoła parafialnego w Fanipolu, koło
Mińska na Białorusi, gdzie ks. Sergiej jest proboszczem. Polecamy tę
zbiórkę ofiarności Parafian.
6. W minionym tygodniu zmarli:
+ Zbigniew Mostowski z ul. Zamenhofa 24, lat 83
+ Krzysztof Lewandowski z ul. Śniadeckich 60, lat 44
+ Alojzy Ryszard Herdzik z ul. Grota-Roweckiego 2, lat 72
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:
W poniedziałek, środę i piątek
od 16.00 do 18.00
oraz w środę i piątek od 10.00 do 12.00
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Zbiórka do puszek – na budowę kościoła parafialnego
w Fanipolu.
Fanipol to miasto, położone
w 15 km od Mińska. Liczy
około 15 tysięcy mieszkańców,
w
tym
praktykujących
katolików – około 150 rodzin.
Na dzień dzisiejszy są
wybudowane ściany i wieża.
Budynek nakryty jest dachem,
wstawione są okna i drzwi.
Nabożeństwa odbywają się
w kaplicy w dolnej części budującego się kościoła. W niedzielę
odprawiane są cztery Msze Święte, w tym jedna w języku polskim i jedna
w parafii filialnej na wiosce. Parafia rośnie nie tylko kościołem
kamiennym, lecz także wzrasta jako wspólnota parafialna. Przybywają
nowi parafianie, działają grupy: ministranci, schola młodzieżowa,
Equipes Notre Dame, parafialna Caritas. Za wszystkich Dobrodziejów
co miesiąc odprawiana jest Msza Święta.

Św. Maria Magdalena – apostołka Apostołów
Według biblijnej relacji Maria pochodziła z Magdali – „wieży ryb” nad
Jeziorem Galilejskim, ok. 4 km na północny zachód od Tyberiady. Jezus
wyrzucił z niej siedem złych duchów (Mk 16, 9; Łk 8, 2). Odtąd włącza
się ona do grona Jego słuchaczy i wraz z innymi niewiastami troszczy
się o wędrujących z Nim ludzi.
Po raz drugi wspominają o niej Ewangeliści pisząc, że była ona obecna
podczas ukrzyżowania i śmierci Jezusa (Mk 15, 40; Mt 27, 56; J 19, 25)
oraz zdjęcia Go z krzyża i pogrzebu. Maria Magdalena była jedną
z trzech niewiast, które udały się
do grobu, aby namaścić ciało
Ukrzyżowanego, ale grób znalazły
pusty (J 20, 1). Kiedy Magdalena
ujrzała kamień od grobu odwalony,
przerażona, że Żydzi zbezcześcili ciało
ukochanego Zbawiciela, wyrzucając je
z grobu w niewiadome miejsce,
pobiegła do Apostołów i powiadomiła
ich o tym. Potem sama wróciła
do
grobu
Pana
Jezusa.
Zmartwychwstały Jezus ukazał jej się
jako ogrodnik (J 20, 15). Ona pierwsza
powiedziała Apostołom, że Chrystus
żyje (Mk 16, 10; J 20, 18). Dlatego też
jest nazywana Apostola Apostolorum - apostołką Apostołów, a Kościół
przez długie stulecia recytował w jej święto uroczyste wyznanie wiary.
Wschód i Zachód, oddając hołd Magdalenie, obchodzą jej pamiątkę tego
samego dnia – 22 lipca.

INTENCJE 17.07.2017 r. – 23.07.2017 r.
Poniedziałek – 17.07.2017 r.
700
O opiekę Matki Bożej dla czuwających na modlitwie różańcowej
830
W 24 – rocznicę ślubu córki Ewy i Wojciecha z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla nich oraz ich dzieci
1800
+ Stanisław Danielak – gregorianka

Wtorek – 18.07.2017 r.
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i pomoc
Matki Najświętszej dla synów i ich rodzin
30
8
+ mąż Edmund (w 2 .r. śm.) i zmarli z rodziny
1800 + Stanisław Danielak – gregorianka
Środa – 19.07.2017 r.
700
+ Jadwiga Rodziewicz (w 9 r. śm.), Stefania Zachariasz (w 12 r. śm.)
i zmarli z rodziny Rodziewiczów Zachariaszów, Iwaszków i Winczów
- intencja od córki, synowej i wnuczki
830
+ mąż Włodzimierz
1800
+ Stanisław Danielak – gregorianka
1800
+ Andrzej Maguda (w 2 r. śm.), rodzice z obojga stron, brat Zbigniew
i zmarli z rodziny
Czwartek – bł. Czesława – 20 .07.2017 r.
700
+ tata Bohdan Kachelski i mama Barbara Kachelska
30
8
+ Stanisław Danielak – gregorianka
1800
+ Regina Wiatrowska (w 1 r. śm.)
Piątek – 21.07.2017 r.
700
+ Marianna Zielińska – int. od kuzynki Józi
830
+ Stanisław Danielak – gregorianka
830
+ Jan Górski (w 12 r. śm.) i Czesława Górska
1800
+ Agata Kozłowska (w 3 r .śm.) i Jan Kozłowski oraz zmarli z rodziny
Sobota – św. Marii Magdaleny – 22.07.2017 r.
700
+ Bernard Skierski, Agnieszka Daniszewska
830
+ Stanisław Danielak – gregorianka
830
+ brat Zygmunt (w 25 r. śm.)
1800
+ Henryk Kłopotek, rodzice: Rozalia i Władysław Basińscy, rodzeństwo
i zmarli z rodziny
1800
+ Franciszek Zieliński (w 2 r. śm.)
Niedziela – 23.07.2017 r.
700
+ Helena Rehmus, Bernard Rehmus i Stanisława Miłek
930
+ Stanisław Danielak – gregorianka
1100góra + Krzysztof Kucharski i rodzice z obojga stron
1230
+ Halina i Józef Skowron, Irena i Leon Nowak, dziadkowie z obojga
stron i zmarli z rodziny
1500
+ Krzysztof Szynkowski (w dniu imienin ) oraz o Boże
błogosławieństwo dla Anny z rodziną
00
18
+ Edmund Büttner (w 13 r. śm.) i brat Zygmunt i żona Zofia, mama
Cecylia, ojciec Franciszek oraz zmarłe siostry i braci z rodziny
Stanowskich – intencja od żony z dziećmi

