Ogłoszenia Duszpasterskie

BIULETYN PARAFIALNY

na XXV Niedzielę Zwykłą

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

1. Dzisiaj po Mszy św. o 1100 w dolnym kościele będzie miało miejsce
pierwsze spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych.
2. Również dzisiaj – zbiórka do puszek na dzieła miłosierdzia
prowadzone przez Caritas Diecezji Toruńskiej.
3. W poniedziałek o godz. 1730 Różaniec Fatimski.
4. We wtorek po wieczornej Mszy św. spotkanie Kręgu Biblijnego.
5. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
6. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy październik – miesiąc modlitwy
różańcowej. Już dzisiaj zachęcamy wszystkich parafian: dzieci,
młodzież i dorosłych, do licznego udziału w nabożeństwie różańcowym,
które w naszym kościele będziemy odprawiali: dla dzieci
od poniedziałku do piątku o godz. 1630, natomiast dla młodzieży
i dorosłych od poniedziałku do soboty o godz. 1730. Tych zaś, którym
trudniej dotrzeć do kościoła, prosimy o odmawianie różańca w domach.
7. Parafia św. Józefa w Grudziądzu – Mniszku organizuje w dniach
od 19 do 29 kwietnia 2018 r. Pielgrzymkę do Ziemi Świętej i Jordanii.
Program można otrzymać w naszym Biurze Parafialnym. Koszt
pielgrzymki – 960 USD oraz 1650 zł na przelot i ubezpieczenie. Zapisy
w Biurze Parafialnym w Mniszku.
8. W minionym tygodniu zmarła
+ Józefa Ciszewska z ul. Korczaka 7, lat 94
Wieczny odpoczynek racz je dać Panie…

W tym tygodniu patronują nam:
 25 IX – bł. Władysław z Gielniowa (1440-1505), prezbiter, należał do
zakonu braci mniejszych zwanych bernardynami;
 27 IX – św. Wincenty à Paulo (1581-1660), prezbiter, „duszpasterz
galerników”, założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy – lazarystów,
i Sióstr Miłosierdzia – szarytek;
 28 IX – św. Wacław (ok. 903-935?), książę czeski, który zginął za wiarę
w Chrystusa z rąk swego brata, poganina; patron Czech;
 29 IX – Święci Archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał
 30 IX – św. Hieronim (ok. 345-419 lub 420), prezbiter, doktor Kościoła,
któremu zawdzięczamy tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński.

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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Z posiedzenia Parafialnej Rady Gospodarczej










W środę 20 września miało miejsce posiedzenie Parafialnej Rady
Gospodarczej. Podczas spotkania zapadły następujące decyzje:
W październiku w dolnych salach domu parafialnego będzie miał miejsce
remont i adaptacja pomieszczeń pod potrzeby działalności Domu
Dziennego Pobytu dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub
niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy.
Od strony ul. Korczaka zostanie wykonany podjazd dla wózków
inwalidzkich.
Na Plebanii nastąpi adaptacja pomieszczeń pod potrzeby biura Domu
Dziennego Pobytu oraz pomieszczeń na nową lokalizację Biura
Parafialnego.
Do końca roku w dolnym kościele wykonana zostanie modernizacja
nagłośnienia polegająca na wykorzystania głośników z górnego kościoła,
natomiast w górnym kościele zostaną zainstalowane nowe głośniki.
Zakupione zostaną nowe wzmacniacze i mikrofony.
Zakupione zostaną również nowe organy elektroniczne do dolnego kościoła.
Zaplanowano także wykonanie niewielkiego ogrzewania dolnego kościoła,
aby w okresie zimowym w dni powszednie odprawiać tam Msze św.
i nabożeństwa.
W najbliższych miesiącach ze względu na zły stan techniczny rozebrany
zostanie budynek dawnej organistówki.

Patronowie Róż Różańcowych
6 września podczas spotkania Zelatorek Rodziny Różańcowej poszczególne
Róże obrały sobie za patronów świętych i błogosławionych widniejących
na witrażach w tylnej części naszego kościoła:
I Róża Różańcowa
II Róża Różańcowa
III Róża Różańcowa
IV Róża Różańcowa
V Róża Różańcowa
VI Róża Różańcowa
VII Róża Różańcowa
VIII Róża Różańcowa

– Św. Cecylia
– Św. Jadwiga
– Św. Maksymilian Maria Kolbe
– Bł. Stefan Wincenty Frelichowski
– Św. Franciszek
– Św. Brat Albert Chmielowski
– Św. Faustyna
– Bł. Maria Karłowska

INTENCJE 25.09.2017 r. – 01.10.2017 r.
Poniedziałek – 25.09.2017 – bł. Władysław z Gielniowa
700
+ Fryderyk Gaj – int. od Marii i Czesława Skrobis z Tarnowa
30
8
+ Zygfryd Pyjko – popogrzebowa
830
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże
i opiekę Matki Bożej dla Ireny Starobrat (z okazji 89 urodzin)
– int. od Gabrysi i Anny
1800
+ Genowefa Wilamowska – gregorianka
1800
+ Edward Zakrzewski – popogrzebowa
1800
+ Krystyna i Edmund Przystawscy – int. od znajomych córki
Wtorek – 26.09.2017 r.
700
+ Henryk Rutkowski – popogrzebowa
830
+ Genowefa Wilamowska – gregorianka
00
18
W dniu 47 – rocznicy ślubu dla Gertrudy i Jana w podziękowaniu za
otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej
rodziny
1800
+ Krystyna Wołoszyn – int. od sąsiadów
1800
+ Zbigniew Mostowski (w dniu urodzin), Romualda Mostowska
(w 13 r. śm.) i zmarli z rodziny
Środa – 27.09.2017 r. – św. Wincentego à Paulo
700
+ Fryderyk Gaj – int. od Stanisławy Gaj z rodziną z Gromnika
830
+ Jan Kulwicki (w 23 r. śm.) – int. od rodziny
30
8
+ Elżbieta Szutenberg – popogrzebowa

1800
1800
1800

+ Genowefa Wilamowska – gregorianka
O szczęśliwą operację dla Macieja
+ Jerzy Milewski (w 3 r. śm) i córka Grażyna Jaroszewicz

Czwartek – 28.09.2017 r. – św. Wacława
700
+ mama Józefa Pietrasińska (w 6 r. śm.)
830
+ Genowefa Wilamowska – gregorianka
830
+ Jerzy Sielski (w 7 r. śm.)
00
18
+ Krystyna Wojciechowska
1800
+ Piotr Orzechowski (w 20 r. śm.) i zmarli z rodziny
1800
+ Ben Kruk (w dniu urodzin), rodzice z obojga stron i ciocia Marta
Piątek.29.09.2017 r. – Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
700
+ brat Henryk Palis (w 6 r. śm. ) oraz babcia Waleria i dziadek Bolesław
830
+ Fryderyk Gaj – int. od lokatorów z Śniadeckich 74
830
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo dla syna Michała i wnuka Tymona z okazji imienin
1800
+ Genowefa Wilamowska – gregorianka
00
18
+ Bonifacy Malinowski (w dniu urodzin)
1800
+ Józef i Renata Dawid
Sobota – 30.09.2017 r. – św. Hieronima
700
830
+ Klara Przyborowska – popogrzebowa
830
+ Genowefa Wilamowska – gregorianka
1800
+ Anastazja Nawrocka (w dniu urodzin ) i zmarli z rodziny z obojga stron
1800
+ Mieczysław Marciszewski (w 21 r. śm.) i zmarli z rodziny
Niedziela - 01.10.2017 r.
700
+ Alfred i Antonina Kochanowscy
930
Żywy Różaniec
930
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie,
Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Różańcowej dla Agnieszki
Śliwoń w 70 rocznicę urodzin – int. od Haliny i Teresy
930
+ Danuta Jarzynka – int. od lokatorów z ul. Śniadeckich 56
1100góra + Ojciec Albin, syn Ireneusz, rodzice: Gertruda i Władysław i zmarli
z rodziny
1100dolny
1230
+ Estera Kłobukowska – Rodziewicz – gregorianka
30
12
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże
Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Wiesławy i Kazimierza
w 40 rocznicę ślubu
1500
+ Helena Klimczuk (w 2 r. śm. )
1500
+ Stanisław Drobny (w 1 r. śm.) i rodzice: Krystyna i Józef
1800
+ Barbara Senger (w 3 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron

