Ogłoszenia Duszpasterskie
VII Niedzielę Zwykłą
1. Dzisiaj po Mszy św. – zbiórka do puszek na Grudziądzkie Centrum
Caritas.
2. Od najbliższego wtorku wznawiamy spotkania Kręgu Biblijnego.
Spotkania odbywać się będą po Mszy św. o godz. 18.00
3. W środę przypada święto Katedry św. Piotra Apostoła. O godz. 1730
Nowenna do MBNP poprzedzona śpiewem Godzinek.
4. W czwartek wspominamy św. Polikarpa, biskupa i męczennika,
ucznia św. Jana Ewangelisty.
5. W czwartek po wieczornej Mszy św. – Spotkanie Klubu Seniora
oraz Apostolatu Margaretka.
6. W piątek od godz. 1500 Koronka i Adoracja Najświętszego
Sakramentu, a o godz. 1700 różaniec w intencji Ojczyzny.
7. W sobotę o godz. 17.30 – Różaniec Fatimski.
8. W Biurze Parafialnym można skorzystać z pomocy przy rozliczeniu
PIT. Można też wskazać, na co ma być przeznaczony 1% podatku
np. na Caritas Diecezji Toruńskiej, Koło Grudziądzkie Towarzystwa
Pomocy im. Św. Brata Alberta, Fundację Nasza Przyszłość.
9. Można jeszcze nabyć Kalendarz Wielkopostny Księży Werbistów.
10. W minionym tygodniu zmarła:
+ Helena Lasecka ul. Korczaka 9 lat 81
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

Św. Polikarp, biskup i męczennik
Św. Polikarp, biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty,
ustanowiony przez tego Apostoła biskupem Smyrny w Azji Mniejszej;
zaliczany jest do grona ojców apostolskich, czyli pisarzy
chrześcijańskich, którzy znali Apostołów i bezpośrednio od nich czerpali
naukę pozostawioną przez Chrystusa; po 60 latach przewodzenia
Kościołowi w Smyrnie poniósł śmierć męczeńską pomiędzy rokiem
155 a 169

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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Prośba o przekazanie 1% na rzecz potrzebujących
Caritas Diecezji Toruńskiej już od 25 lat realizuje misję pomocy
w środowisku diecezji. W Caritas wsparcie znajdują osoby starsze
i dzieci, chore i niepełnosprawne oraz ubogie. Na terenie naszej diecezji
świadczymy pomoc m.in. poprzez 7 Środowiskowych Domów
Samopomocy dla 280 osób po leczeniu psychiatrycznym, 4 noclegownie
z 90 miejscami dla osób bezdomnych, 7 wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego, 6 jadłodajni, które przygotowują ponad 2000
posiłków każdego dnia oraz wsparcie ponad 150 młodych osób
w bursach szkolnych. Ponadto pomagamy wychowywać młode
pokolenia poprzez wolontariat chrześcijański, zrzeszony w 242
Szkolnych Kolach Caritas.
Na tę szeroką działalność składa się współpraca wielu instytucji
i środowisk. Ważne wsparcie stanowi 1 % podatku. Stąd zwracamy się
z apelem do wiernych naszej diecezji o przekazanie 1% dla
podopiecznych Caritas. W imieniu doświadczających naszej pomocy
składam serdeczne podziękowania.
Ks. Daniel Adamowicz
Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej

Święto Katedry św. Piotra Apostoła
Od IV w. chrześcijanie rzymscy znali i obchodzili święto Katedry
świętego Piotra, wspominając, że Apostoł był biskupem tego miasta.
W ten sposób składali hołd św. Piotrowi za to, że właśnie w Rzymie
założył gminę chrześcijańską i miasto to obrał za stolicę chrześcijaństwa.
W bazylice św. Piotra w Rzymie za głównym ołtarzem, w absydzie, jest
tron (katedra), na którym miał zasiadać św. Piotr. Do V w. znajdował się
on w baptysterium bazyliki św. Piotra. Drogocenna relikwia składa się
jedynie z wielu kawałków drewna, spojonych od dawna bogato
zdobionymi płytami z kości słoniowej. Słynny budowniczy bazyliki św.
Piotra, Jan Wawrzyniec Bernini (+ 1680), zamknął ów tron w potężnej,
marmurowej budowli. Ta właśnie katedra stała się symbolem władzy
zwierzchniej w Kościele Chrystusa tak w osobie świętego Piotra,
jak również jego następców. Święto to jest więc z jednej strony aktem
wdzięczności Rzymian za to, że św. Piotr tak bardzo wyróżnił ich miasto,
z drugiej zaś strony - jest okazją dla wiernych Kościoła okazania
następcom św. Piotra wyrazu czci. Tron, na którym zasiadał św. Piotr,
obecny stale w kościele, gdzie papież odprawia nabożeństwa i sprawuje
liturgię dnia, jest nieustannym świadectwem, że biskupi rzymscy mają tę
samą władzę nad Kościołem Chrystusa, jaką miał Piotr; że następcami
Piotra mogą być tylko biskupi rzymscy.
INTENCJE 20.02.2017r. – 26.02.2017r.
Poniedziałek 20.02.17r.
700
+ Roman – int. od kuzynki Małgorzaty Biczak z dziećmi
700
+ Janina Wdowiak (w dniu urodzin) oraz zmarli z rodziny:
Jan, Franciszek, Jadwiga, Franciszek Wdowiak
830
+ Oktawia Mucha – popogrzebowa
830
+ Zofia Korolewicz – popogrzebowa
1800
+ Klemens Szurek – int. od sąsiadów z ul. Korczaka 7C
1800
+ mama Helena Sala – gregorianka
Wtorek 21.02.17r.
700
+ ojciec Zygmunt (w 15 r. śm.) oraz zmarli z rodziny – int. od córki Ireny
700
+ Krystyna Skoniecka i zmarli z rodziny
830
+ mama Helena Sala – gregorianka
00
18
+ Igor Rafiński (w dniu urodzin)
1800
+ żona Leokadia Murawska (w 9 r. śm.), rodzice z obojga stron
– int. od męża
1800
+ Kazimierz Lipowski (w 1 r. śm.) oraz Maria Soboń (w 2 r. śm.)

Środa 22.02.17 r.
700
+ mama Helena Sala – gregorianka
830
+ Marian (w 6 r. śm.), Wiesław (w 6 r. śm.)
oraz dziadkowie i teściowie Cichoccy
00
18
+ Józef Łukasik – int. od wspólnoty: Śniadeckich 48
1800
+ Stanisław Śrek – popogrzebowa
1800
W intencji Grupy Modlitewnej Ojca Pio oraz opiekuna – ks. Dawida
Czwartek 23.02.17 r.
700
+ rodzice: Julianna i Albin Zamkowscy oraz brat Ludwik
830
+ mama Helena Sala – gregorianka
830
+ Zdzisław Pappelbaum
1800
+ Maria Rutkowska (w 14 r. śm.)
1800
+ Halina Lamkowska – popogrzebowa
Piątek 24.02.17 r.
700
+ mama Helena Sala – gregorianka
30
8
+ Mieczysław Panter (w dniu urodzin)
1800
+ Kazimierz Szczepanek (w rocznicę śmierci) rodzice z obojga stron,
Katarzyna i Zenon
1800
+ Aniela Wiśniewska – popogrzebowa
1800
+ Stanisława Jabłońska – popogrzebowa
Sobota 25.02.17 r.
700
+ mama Helena Sala – gregorianka
830
+ Andrzej Babik ( w 9 r. śm.) oraz mąż Władysław i syn Grzegorz
1800
+ Felicja Zyborowicz (w 3 r. śm.) oraz Jerzy
00
18
+ tata Franciszek Kaznocki (w 6 r. śm.)
1800
+ Stanisław Bojanowski (w 1 r. śm.) oraz zmarli z rodziny
Niedziela 26.02.17 r.
700
+ rodzice: Stanisława i Leon Wiśniewscy
930
+ Monika (w dniu urodzin), Alfons oraz zmarli z rodziny
930
+ Mieczysław Sonnefeld (w 37 r. śm.), Marian i rodzice ob. stron
1100góra + Czesława Górska (w 2 r. śm.) i Jan Górski
1100dół + Halina Regini i zmarli z rodziny
1230
+ Janina, Aleksander Grotkowscy i zmarli z rodziny
1230
+ mama Helena Sala – gregorianka
1500
+ W 70 rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o błogosławieństwo Boże dla Jana Rzącz
1500
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i
błogosławieństwo Boże dla Józefy Gołębiewskiej w 80 rocznicę urodzin
00
18
+ Barbara Pijewska i Mieczysław Tęsiorowski
1800
+ Feliks Gołecki

