Ogłoszenia Duszpasterskie
na Święto Przemienienia Pańskiego
1. Miesiąc sierpień to czas pielgrzymek do tronu Jasnogórskiej Pani.
Pamiętajmy w naszych modlitwach o zwłaszcza pątnikach
grudziądzkiej pielgrzymki, którzy pod przewodnictwem ks. Dawida
i ks. Bartka zdążają na Jasną Górę również z intencjami naszej parafii.
2. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
3. W piątek o godz. 1700 Msza św. zbiorowa za zmarłych polecanych
w wypominkach rocznych.
4. W najbliższą niedzielę 13 sierpnia na godz. 2000 zapraszamy wszystkich
parafian na kolejne Nabożeństwo Fatimskie połączone z Procesją
Światła wokół naszego kościoła. Prosimy o zabranie ze sobą świec.
Dekorację kwiatową wokół figury przygotuje Akcja Katolicka.
5. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza – przeznaczona między
innymi na witraż chrztu w naszej parafii. Polecamy ją ofiarności
wiernych. Za każde wsparcie składamy serdeczne Bóg zapłać.
6. W minionym tygodniu zmarli:
+ Zygmunt Bojanowski z ul. Śniadeckich 13, lat 85
+ Edward Zakrzewski z ul. Śniadeckich 35, lat 70
+ Roman Rujner z ul. Korczaka 7, lat 81
+ Dorota Grubińska z ul. Śniadeckich 5, lat 79
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

XXIII Piesza Pielgrzymka do Mokrego
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Józefa Oblubieńca
w Grudziądzu-Mniszku wraz z Zarządem Rejonowym Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich, zaprasza wszystkich chętnych do udziału w XXIII
Pieszej Pielgrzymce z Grudziądza-Mniszka do Sanktuarium Maryjnego
w Mokrem. Pielgrzymka wyruszy 15 sierpnia 2017 r. o godz. 7.00
z kościoła p.w. św. Józefa Oblubieńca w Mniszku i będzie przechodziła
następującymi ulicami: Drogą Kaszubską, Szosą Toruńską, ulicą
Chełmińską,
Toruńską,
Sienkiewicza,
Sikorskiego,
Legionów,
Paderewskiego i Kwidzyńską w kierunku Mokrego. Przy Kościele
Podwyższenia Krzyża Świętego będziemy około godz. 800, na wysokości
Kościoła Młodzieżowego przy ul. Mickiewicza około godz. 830, natomiast
w Tarpnie przy Kościele NSPJ około godz. 900. Suma Odpustowa w
Mokrem będzie odprawiona o godz. 1130. Powrót do Grudziądza
podstawionym autobusem MZK o godz. 1330.

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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Program Nabożeństwa Fatimskiego
Wprowadzenie i modlitwy do Matki
Boskiej Fatimskiej – w kościele. Pierwsza
Tajemnica Radosna Różańca – prowadzi
Żywy Różaniec, który poniesie figurę do
II stacji. Formowanie się procesji: krzyż,
służba liturgiczna, księża, Figura MB,
pozostali wierni z zapalonymi świecami.
Druga Tajemnica Radosna – Akcja
Katolicka, które poniosą figurę do III
stacji. Trzecia Tajemnica Radosna –
Wspólnota Ojca Pio, która poniesie figurę
do IV stacji. Czwarta Tajemnica Radosna
– Apostolat Margaretka, który poniesie
figurę do V stacji. Piąta Tajemnica
Radosna – Wspólnota Miłosierdzia
Bożego, która poniesie figurę na stałe
miejsce. Na zakończenie Nabożeństwa ok.
godz. 21.00 odśpiewamy
Apel
Jasnogórski.

Z historii Sanktuarium Mokrzańskiej Pani
O łaskach uzyskanych przez orędownictwo Mokrzańskiej Pani od połowy
XVII w. po czasy współczesne świadczą źródła pisane i wota; liczne są
świadectwa dotyczące uzdrowień z chorób oczu. Przybywali tu pątnicy z
okolicznych wsi, z pobliskiego Grudziądza, także z dalszych miejscowości
ziemi chełmińskiej, przeprawiali się łodziami pielgrzymi mieszkający po
lewej stronie Wisły. Tutaj szukali posługi duszpasterskiej katolicy z
protestanckich Prus Książęcych. Sława sanktuarium dotarła na dwór
królewski, o czym świadczą przywileje przyznane przez Jana Kazimierza i
Stanisława Augusta i zachowana do dziś monstrancja ofiarowana przez
pierwszego z nich.
Cudowny wizerunek
Namalowany na płótnie techniką olejną anonimowy obraz Matki Bożej z
połowy XVII w. przedstawia koronację Najświętszej Maryi Panny przez
Boga Ojca i Syna Bożego w obecności Ducha Świętego ukazanego jako
unosząca się nad Nimi gołębica. Maryja przyodziana w srebrną, trybowaną
suknię z 1720 r., ukazana na tle złocistego symbolizującego Niebo owalu,
otoczona promienną aureolą (mandorlą) jak słońcem, stoi na odwróconym
sierpie półksiężyca (por. Ap 12,1). W lewym, górnym rogu umieszczono
postać zmartwychwstałego Chrystusa w czerwonym płaszczu
znamionującym męczeństwo i królewskość; innym Jego monarszym
atrybutem jest berło w lewej dłoni. Prawą ręką Jezus kładzie na koronie
Matki wieniec z róż – symbol miłości. Z prawej strony w czułym geście
pochyla się nad ukoronowaną Maryją Bóg Ojciec z jabłkiem królewskim,
atrybutem panowania nad światem.
INTENCJE 07.08.2017 r. – 13.08.2017 r.
Poniedziałek – 07.08.2017 r.
700
+ Zygmunt Majorkiewicz (w 4 r. śm. i w dniu urodzin)
830
+ Włodzimierz Tomaszewski (w 25 r. śm.) i rodzice z obojga stron
1800
+ Katarzyna Furmanek (w 14 r. śm.)
Wtorek – Św. Dominika – 08.08.2017 r.
700
O Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz opiekę Matki Bożej
dla Krystyny i Ryszarda w rodziną z okazji 36 rocznicy ślubu
830
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Agnieszki, Angeliki i Mariana
(z okazji urodzin)
00
18
+ Helena Sala (w 1 r. śm.) i zmarli członkowie II Róży Różańcowej
– int. od II Róży Różańcowej

Środa – św. Teresy Benedykty od Krzyża – 09.08.2017 r.
700
830
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze wstawiennictwo
Matki Bożej Nieustającej Pomocy i jej opiekę dla rodziny
00
18
+ rodzice: Janina (w 9 r .śm) i Jan oraz brat Wiesław Tarka
Czwartek – św. Wawrzyńca – 10.08.2017 r.
700
83o
+ mąż Jan Mądry (w dniu urodzin), zmarli z rodziny z obojga stron oraz
o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Teresy
1800
+ szwagier Józef Szydło
Piątek – św. Klary – 11.08.2017 r.
700
O błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Eryki z okazji
75 urodzin oraz o zdrowie dla Mateusza i Karoliny
830
+ Maria, Stefan Maksym oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron
1700
Msza św. zbiorowa za zmarłych
1800
+ rodzice: Irena i Eugeniusz Balińscy; Marta i Feliks Gburek oraz mąż
Henryk Betlejewski
Sobota – 12.08.2017 r.
700
+ Stefania Ratajczak – popogrzebowa
30
8
O zdrowie i obfitość łask Bożych dla męża Krzysztofa w dniu 60 urodzin
oraz w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ewy i Krzysztofa z okazji
35 rocznicy ślubu
1800
+ Roman Jaworski (w 11 r. śm.) oraz o łaskę zdrowia dla zięcia Tadeusza
1800
+ dziadek Zygfryd Prietz (w 40 r. śm.) oraz zmarli z obojga stron
Niedziela – 13.08.2017 r.
700
+ rodzice Błażejewscy, mama Józefa (w 2 r. śm.) i ojciec Stanisław
(w 8 r. śm.) oraz babcie i dziadkowie – int. od syna
30
9
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla Bogusławy i Ryszarda w 40 rocznicę ślubu
1100góra + Maria i Mieczysław Grabowscy
1230
+ Zygmunt Lubański (w 28 r. śm), Urszula i Zygmunt Biegajscy
1230
+ Wiesław (w 1 r. śm.), brat Roman i rodzice Krystyna i Stanisław
1500
+ Bartosz Szydłowski (z okazji 18 urodzin oraz w 1 rok i 9 miesięcy
po śm.)
00
15
+ Henryk Gierej (w 32 r. śm.)
1500
O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla dzieci onkologicznie chorych,
zdrowiejących, w intencji tych, które odeszły do wieczności oraz
o błogosławieństwo Boże dla rodziców
1800
+ Edward Gaszyński (w 16 r. śm.) i zmarli rodzice Bojar oraz bracia i
bratowa

