Ogłoszenia Duszpasterskie
IV Niedzielę Zwykłą
1. Od jutra do piątku będą miały miejsce parafialne półkolonie dla
dzieci z naszej parafii. Zajęcia prowadzone będą w godzinach
od 900 do 1400.
2. W środę Nowenna do MBNP o godz. 1730 poprzedzona śpiewem
Godzinek.
3. W czwartek święto Ofiarowania Pańskiego. Msze św. w tym dniu
odprawimy o godz. 700, 930, 1630 i 1800. Tego dnia na liturgię
przyniesiemy świece zwane gromnicami. Zostaną one
pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi
i cierpienia, przypominały nam o Panu Jezusie – Światłości Narodów,
który nieustannie oświeca drogi naszego życia.
4. Z inicjatywy papieża św. Jana Pawła II święto Ofiarowania
Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego.
Tego dnia podczas zbiórki do puszek będziemy mogli wesprzeć
klasztor sióstr Karmelitanek Bosych w Łasinie.
5. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
 I czwartek – spotkanie Apostolatu Margaretka o godz. 1600;
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.
Spowiedź od godz. 1600.
Msza św. w intencji Misji o godz. 1630.
 I sobota – po Mszy św. o godz. 700 zapraszamy na modlitwy
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy
całego świata. W tym dniu kapłani odwiedzą również chorych
z posługą sakramentalną.
6. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 930 – spotkanie Żywego
Różańca.
7. Plan kolęd na najbliższe dni:
29.01 Niedziela – Śniadeckich 5, 9, 11
30.01 Poniedziałek – Śniadeckich 1, 3, 7
31.01 Wtorek – (uzupełnienia)

- od godziny 15:00
- od godziny 16:00
- od godziny 16:00

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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Nieodpłatna pomoc prawna
Caritas Diecezji Toruńskiej podjęła współpracę z firmą Centrum Prawa,
która oferuje bezpłatną pomoc ubogim osobom z zakresu m.in. prawa
administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarki
nieruchomościami, windykacji i odszkodowań oraz prawa cywilnego
z szczególnym uwzględnieniem prawa rodzinnego. Pomoc dotyczy osób
indywidualnych, nie firm. Osoby potrzebujące zachęcamy do kontaktu:
telefonicznego pod numerem 505 746 277 i mailowego pod adresem:
pomoc@centrumprawa.eu .
Dyżury w ramach bezpłatnej pomocy prawnej odbywają się w Grudziądzu
w drugi poniedziałek miesiąca w godzinach 8:00-16:00 w lokalu Bursy
Caritas przy ul. Chełmińskiej 97.

Podziękowanie za Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2016
Składam serdeczne podziękowanie księżom i wiernym diecezji toruńskiej
za wyjątkowe zaangażowanie w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom oraz
przyjęcie na wigilijnym stole symbolu tej akcji – świecy.
Jak co roku środki pochodzące z ofiar przeznaczamy na działania Caritas
związane z dziećmi i młodzieżą, takie jak: świetlice, pomoc materialną,
dożywianie, leczenie i rehabilitację.
ks. Daniel Adamowicz – Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej

W minionym tygodniu zmarli:
+ Bernadeta Pieczka, lat 68 z ul. Śniadeckich 76
+ Lech Lewandowski, lat 72 z ul. Śniadeckich 74
+ Janina Woźniak, lat 94 z ul. Korczaka 4
+ Aniela Wiśniewska, lat 94 z ul. Kwiatowej 17

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych
pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy
i św. Józefa w Łasinie
Karmel Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Świętego Józefa w Łasinie
powstał 25 lutego 1995 roku. Należymy do Warszawskiej Prowincji
Karmelitów Bosych pw. Trójcy Przenajświętszej. Jesteśmy fundacją
Karmelu w Kaliszu. Matka Boża nieustającej Pomocy z tamtejszego
Sanktuarium przyprowadziła nas do młodej diecezji toruńskiej, której
jest Patronką, pragnąc zakorzenić nas w tutejszym Kościele Lokalnym.
Dzięki wielkiej życzliwości i hojności Sióstr Felicjanek, od których
otrzymałyśmy budynek na klasztor przybyłyśmy do Łasina, gdzie ukryte
za kratą Karmelu otaczamy modlitwą wszelkie sprawy świata, Kościoła,
Zakonu, naszej Diecezji, Parafii i każdego człowieka.
Więcej na stronie internetowej: www.karmellasin.pl
INTENCJE 30.01.2017r. – 5.02.2017r.
Poniedziałek 30.01.17r.
700
+ rodzice: Helena i Jan; siostry: Maria i Urszula; brat Franciszek; mąż
Edmund oraz Józef i zmarli z rodziny
830
+ Izabela Grzesik – popogrzebowa
830
+ Oktawia Mucha – int. od Mariana z rodziną ze Skwark
00
18
+ syn Zbigniew Tuleja – gregorianka
1800
+ mama Helena Sala – gregorianka
Wtorek 31.01.17r. – św. Jana Bosko
700
+ Antoni, Władysława i Leszek Kraszewscy oraz zmarli z rodziny
830
+ mąż i syn Stefan Gołkowski (w 1 r. śm.)
830
+ Agnieszka Lubowiecka – popogrzebowa
1800
+ syn Zbigniew Tuleja – gregorianka
1800
+ mama Helena Sala – gregorianka

Środa 01.02.17 r.
700
Za Parafian
830
+ mama Helena Sala – gregorianka
1800
+ Danuta Groszewska (w 7 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron
00
18
+ Aleksandra Kamińska – popogrzebowa
Czwartek 02.02.17 r. – Ofiarowanie Pańskie
700
+ mama Helena Sala – gregorianka
930
+ Zdzisław (w 21 r. śm.) oraz zmarli z rodziny: Zachariaszów,
Rodziewiczów, Iwaszków, Szczuków i Winczów – int. od żony i synów
930
W podziękowaniu za szczęśliwy lot i powrót do domu
1630
+ syn Mirosław (w 28 r. śm.); rodzice: Marianna i Edmund; teściowie:
Gertruda i Feliks; zmarli z rodziny: Zielazkiewicz i Gosienieckich
00
18
+ Za wszystkich zmarłych ze Wspólnoty Mieszkaniowej Śniadeckich 48
1800
W intencji ks. Prałata Henryka – z okazji minionych imienin – o hojność
łask Bożych, zdrowie oraz wstawiennictwo i opiekę Matki Bożej
– int. od Apostolatu Margaretka
Piątek 03.02.17 r.
700
W intencji Panu Bogu wiadomej
830
+ mama Helena Sala – gregorianka
30
8
+ tata Jerzy (w r. śm.)
1800
+ Ryszard Śmierzyński i mama Barbara
1800
+ Stanisław Śrek – int. od sąsiadów
Sobota 04.02.17 r.
700
W intencji wynagrodzenia Niep. Sercu Maryi za grzechy całego świata
700
+ Adam Gniot – popogrzebowa
830
+ mama Helena Sala – gregorianka
1800
+ rodzice: Stefania (w 2 r. śm.) i Antoni (w 14 r. śm.) Błażyńscy oraz
rodzice Cierznikowscy
1800
+ Andrzej Kutrzyk
Niedziela 05.02.17 r.
700
+ mama Helena Sala – gregorianka
930
W intencji Żywego Różańca
930
+ Anna Siuda (w 4 r. śm.) i zmarli z rodziny
1100góra W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże
dla Anieli i Kazimierza z rodziną
00góra
11
O łaskę zdrowia dla Marty
1100dół
1230
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
błogosławieństwo Boże dla Felicji i Zbigniewa z okazji 40 rocznicy ślubu
1230
O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla Małgorzaty
1500
+ Piotr Kunicki (w 27 r. śm.)
00
15
+ Elżbieta Liberacka – int. od męża, córki i syna
1800
+ Klemens Szurek – int. od sąsiadów z ul. Korczaka 7, klatka C

