Ogłoszenia Duszpasterskie
na XVII Niedzielę Zwykłą
1. We wtorek rozpoczniemy miesiąc sierpień – czas pielgrzymek do
tronu Jasnogórskiej Pani.
2. W środę po Mszy św. o godz. 600 z Fary, wyruszy grudziądzka piesza
pielgrzymka na Jasną Górę, pod przewodnictwem ks. Dawida i ks.
Bartka – wspierajmy pielgrzymów modlitwą.
3. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy poprzedzona śpiewem Godzinek.
4. W piątek św. Jana Vianneya – patrona Proboszczów.
5. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
I czwartek – nabożeństwo o dar nowych powołań kapłańskich
i zakonnych o godz. 1730.
I piątek – Msza św. wotywna do NSPJ o godz. 700 i 1800.
Od godz. 1500 Koronka i Adoracja Najśw. Sakramentu.
Okazja do spowiedzi od godziny 1700.
I sobota - po Mszy św. o godz. 700 zapraszamy na modlitwy
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy całego
świata.
6. Parafia pw. Św. Józefa w Turznicach organizuje pielgrzymkę na
Podlasie w dniach 8 – 10 września, koszt 440 zł. Więcej informacji
w gablocie parafialnej.
7. W przyszłą niedzielę obchodzimy święto Przemienienia Pańskiego.
8. W minionym tygodniu zmarli
+ Henryk Pokorski z ul. Jackowskiego 54, lat 78
+ Edmund Kluska z ul. Śniadeckich 27, lat 70
+ Krystyna Przystawska z ul. Śniadeckich 12, lat 77
+ Piotr Wonicki z ul. Śniadeckich 46, lat 53
+ Eugeniusz Cieśla z ul. Śniadeckich 60, lat 73
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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Odpust Porcjunkuli
Odpust zupełny w Kościele katolickim oraz zakonach i zgromadzeniach
franciszkańskich obchodzony jest 2 sierpnia w uroczystość patronki
Porcjunkuli Matki Bożej Anielskiej.
Św. Franciszek z Asyżu gorąco prosił Boga o łaskę zbawienia wszystkich
ludzi. Objawili mu się Jezus i Maryja, obiecując mu, że kto z wiernych
chrześcijan nawiedzi kapliczkę Porcjunkuli p.w. Matki Bożej Anielskiej od
I nieszporów, czyli zachodu słońca 1 sierpnia do II nieszporów, czyli
zachodu słońca 2 sierpnia (Uroczystość Matki Bożej Anielskiej), ten
dostąpi łaski odpustu zupełnego odpuszczenia win za wszystkie swoje
grzechy, ale musi się z nich szczerze wcześniej wyspowiadać, otrzymując
ważnie sakramentalne rozgrzeszenie. Ponieważ trudno było wiernym
z odległych stron świata spełnić te warunki, więc Kościół zatwierdził, że
Odpust Porcjunkuli mogą dostąpić wszyscy bracia i siostry, którzy od
zachodu słońca 1 sierpnia do zachodu słońca 2 sierpnia nawiedzą dowolny
kościół franciszkański, przy którym pełnią posługę duchową zakonnicy
franciszkańscy. Każdy, kto w tym dniu (2 sierpnia) nawiedzi swój kościół
franciszkański bądź parafialny, spełniając zwykłe warunki konieczne do
uzyskania odpustu, zyskuje odpust zupełny.

Matka Boska Śnieżna
Matka Boska Śnieżna, Najświętsza Maryja Panna
Śnieżna, Matka Boża Śnieżna, (wł.) Salus Populi
Romani (Ocalenie Ludu Rzymskiego) —
wizerunek świętej Maryi znajdujący się
w Bazylice Matki Bożej Większej (Santa Maria
Maggiore) w Rzymie, pierwszej w Europie
i największej rzymskiej świątyni pod wezwaniem
Matki Bożej.
Zgodnie z przekazami w upalne lato 5 sierpnia
352 r. na rzymskie wzgórze Eskwilin spadł śnieg.
Wydarzenie to miały poprzedzić objawienia,
w których Najświętsza Maryja ukazała się patrycjuszowi Janowi. Kopia
obrazu jest jednym z symboli Światowych Dni Młodzieży
INTENCJE 3107.08.2017 r. – 06.08.2017 r.
Poniedziałek –31.07.2017 r.
700
Dziękując za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i pomoc
Matki Najświętszej Pomocy dla synów i ich rodzin
830
+ Włodzimierz Strażewski – intencja od sąsiadów z ul. Kor 5E
00
18
+ Stanisław Romanowski (w 15 r. śm.)
Wtorek– 01.08.2017 r.
700
+ Stefania Ratajczak – intencja od Macieja i Kamili
830
+ Marian Witkowski i rodzice z obojga stron
00
18
+żona Elżbieta Wiśniewska (w 9 r. śm.) rodziców; Wiśniewskich
i teściów Tomaszewskich
00
18
+ tata Franciszek Kaznocha (w dniu urodzin) i dziadków;
Katarzyny i Walentego
Środa– 02.08.2017 r.
700
O łaskę spowiedzi, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla
Daniela i Wiktorii
830
Z okazji urodzin dla wnuka Tymona o Boże błogosławieństwo,
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
830
O Boże błogosławieństwo, zdrowie, siły dla pielgrzymów idących
do tronu Pani Jasnogórskiej
18oo + Marta i Władysław Langowscy zmarli z rodziny

Czwartek –03.08.2017 r.
700
O błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki
Bożej dla Piotra Marciniaka
830
+ rodzice; Barbara i Zygmunt Noculak
1800 + Małgorzata, Stanisław i zmarli z rodziny
Piątek – 04.08.2017 r.
700
+Michalina Strzelczyk - popogrzebowa
830
+ Mieczysław Haftka (w 10 r. śm.)
30
8
+ Jadwiga Buchwałd (1 rocz. śm) i krewnych z rodziny Buchwałd
i Tomaszewskich
1800 + O przymnożenie wiary, zdrowie duszy i ciała oraz łaski do
dźwigania krzyża dla rodziny
1800 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej oraz Dary Ducha
Świętego dla Agnieszki i Łukasza w 10 rocznicę ślubu
Sobota – 05.08.2017 r.
700
Za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Poczęciu NMP
830
+ mama Jadwiga (w 30 r. śm.),tata Józef, brata Józefa, krewnych
i znajomych
1800 +Jan Ryśnik (w 24 r. śm.) i zmarłych z rodziny Ryśnik i
Hajdukiewicz
1800 +Marian Kalinowski (w 1 r. śm.) i zmarłych z obojga stron
Niedziela - 06.08.2017 r.
700
W 9 rocznicę ślubu dla Magdaleny i Tomasza w podziękowaniu za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla całej rodziny
30
9
Żywy różaniec
930
+ Regina i Zbigniew Bileckich w 5 rocznicę śmierci
00
11
+ mama Helena Sala (w 1 r. śm.) i zmarli z rodziny
1230 +Władysława (w 2 r. śm.)
1500 + córka i siostra Katarzyna Kalinowska
1800 Z okazji 18 urodzin o łaskę zdrowia, Dary Ducha Świętego
i opiekę Matki Bożej dla syna Witolda – intencja od rodziców

