Ogłoszenia Duszpasterskie
na XXIII Niedzielę Zwykłą
1. Od dzisiaj rozpoczynamy odprawianie Mszy św. z udziałem dzieci
w dolnym kościele. Podczas tej Mszy św., którą tradycyjnie odprawiać
będziemy o godz. 1100 modlić się będziemy w intencji dzieci
i młodzieży z okazji rozpoczęcia roku szkolnego oraz zostaną
poświęcone tornistry i przybory szkolne.
2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 930 spotkanie członków Żywego Różańca.
3. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na cele gospodarcze naszej
Parafii. Za każde wsparcie składamy serdeczne Bóg zapłać.
4. Od najbliższego wtorku po wieczornej Mszy św. wznawiamy spotkania
Kręgu Biblijnego, które prowadzić będzie ks. Marcin Banach –
Dyrektor Grudziądzkiego Centrum Caritas.
5. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
6. W sobotę o godz. 1700 z Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej (Fara)
do kaplicy Matki Bożej Królowej Pokoju w Wielkich Lniskach wyruszy
Marsz Pokoju.
7. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona jest na Wyższe Seminarium
Duchowne w Toruniu, natomiast zbiorka do puszek na wsparcie
działalności Grudziądzkiego Centrum Caritas.
8. Niezwykle rzadko możemy spotkać połączenie brzmienia organów
z saksofonem, którego barwa kojarzy się raczej z muzyką jazzową.
Zapraszamy więc wszystkich w najbliższą niedzielę 16 września
o godz. 1600 na wyjątkowe wydarzenie w naszej świątyni jakim będzie
koncert organowy z towarzyszeniem saksofonu. Podczas koncertu
usłyszymy utwory twórców różnych epok.
9. Przypominamy, że do spowiedzi w naszym kościele przystępować
można każdego dnia, czyli w dni powszednie, niedziele i święta
15 minut przed rozpoczęciem Mszy św. Dlatego prosimy, aby nie
planować spowiedzi na ostatnie minuty przed Mszą św., gdyż kapłani
często muszą opuścić konfesjonał, aby odprawić Mszę św.
10. W minionym tygodniu zmarli:
+ Halina Borkowska z ul. Jackowskiego 44, lat 90
+ Adam Grobel z ul. Śniadeckich 13, lat 70
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

BIULETYN PARAFIALNY
Parafia Św. Maksymiliana Kolbe
Grudziądz - Strzemięcin
ul Wyspiańskiego 1
tel. (56) 46-53-334
www.maksymilian.grudziadz.pl
e-mail: parafia@maksymilian.grudziadz.pl
Biuro parafialne czynne:
od poniedziałku do piątku
od 1600 do 1800
oraz w środę i piątek od 1000 do 1200
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Nabożeństwo Fatimskie połączone z Procesją Światła
W najbliższy czwartek na godz. 2000 zapraszamy
wszystkich parafian na Nabożeństwo Fatimskie
połączone z Procesją Światła wokół naszego
kościoła. Prosimy o zabranie ze sobą świec.
Dekorację kwiatową wokół figury przygotuje
Akcja Katolicka.
Program
Nabożeństwa
Fatimskiego:
Wprowadzenie i modlitwy do Matki Boskiej
Fatimskiej – w kościele. Pierwsza Tajemnica
Chwalebna Różańca – prowadzą Rodziny
Szensztackie, które poniosą figurę do II stacji.
Druga Tajemnica Chwalebna – Żywy Różaniec,
który poniesie figurę do III stacji. Trzecia
Tajemnica Chwalebna – Wspólnota Ojca Pio, która poniesie figurę
do IV stacji. Czwarta Tajemnica Chwalebna – Akcja Katolicka, która
poniesie figurę do V stacji. Piąta Tajemnica Chwalebna – Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży i Lektorzy, którzy poniosą figurę na stałe
miejsce. Na zakończenie Nabożeństwa, ok. godz. 21.00 odśpiewamy Apel
Jasnogórski.
Ostatnie nabożeństwo – 13 października – będzie miało miejsce w parafii
Świętych Apostołów Piotra i Pawła na Lotnisku.

Zmarł ks. prał. Józef Sołobodowski
Dnia 5 września 2018 roku zmarł w 91 roku życia i 64 roku kapłaństwa,
ks. prał. Józef Sołobodowski, emerytowany proboszcz parafii
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mokrem. Eksporta do kościoła
parafialnego w Mokrem w poniedziałek, 10 września o godz. 18.00. Msza
św. pogrzebowa pod przewodnictwem bpa Wiesława Śmigla zostanie
odprawiona we wtorek, 11 września o godz. 11.00. Polecajmy zmarłego
kapłana Bożemu Miłosierdziu.

Czwartek – 13.09.2018 r. – św. Jana Chryzostoma
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i pomoc
Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin
830
+ Klemens Szurek – gregorianka
30
8
Msza św. przebłagalna za grzechy całej rodziny
1800
+ Elżbieta, Franciszek Ojdowscy i zmarli z rodzin
1800
+ Konrad Pilcek – gregorianka
1800
+ Monika Babalska (w 19 r. śm.) oraz rodzice: Franciszek i Bolesław

Autokarowa Pielgrzymka do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu wyruszy
z parkingu przed naszym kościołem w najbliższą sobotę
o godz. 600. Zbiórka koło organistówki o godz. 545. Planowany powrót
ok. 2000. Opiekę duchową sprawował będzie ks. Łukasz.

Piątek – 14.09.2018 r. – Podwyższenie Krzyża Świętego
700
+ Szczepan Krajewski – popogrzebowa
830
+ Adam Zieliński – popogrzebowa
830
Msza św. przebłagalna za grzechy całej rodziny
1700
Msza św. zbiorowa za zmarłych
00
18
+ Klemens Szurek – gregorianka
1800
+ Konrad Pilcek – gregorianka
1800
+ Mąż Ryszard Schramm i rodzice z obojga stron

INTENCJE 10.09.2018 r. – 16.09.2018 r.
Poniedziałek – 10.09.2018 r.
700
+ Mąż Konstanty Fabiński (w 3 miesiące po śmierci)
830
+ Konrad Pilcek – gregorianka
1800
+ Klemens Szurek – gregorianka
1800
+ Tata Tadeusz Angowski (w 5 r. śm.), mama Jadwiga, brat Włodzimierz
oraz teściowie: Stanisława i Aleksander
00
18
+ Antoni Przerwa – intencja od wspólnoty Żywego Różańca

Sobota – 15.09.2018 r. NMP Bolesnej
700
+ Teresa Saczko – popogrzebowa
830
+ Konrad Pilcek – gregorianka
830
Msza św. przebłagalna za grzechy całej rodziny
1800
+ Klemens Szurek – gregorianka
1800
+ Helena i Czesław, Andrzej i Krystyna Stanny
00
18
+ Józef Knuth – intencja od sąsiadów z ul. Korczaka 7

Pielgrzymka do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

Wtorek – 11.09.2018 r.
700
Msza św. przebłagalna za grzechy całej rodziny
30
8
+ Klemens Szurek – gregorianka
1800
+ Kazimierz Cichiński (w 6 r. śm.) i rodzice z obojga stron
1800
+ Stanisława Michalska (w 1 r. śm.) i Józef Michalski (w r. śm.)
1800
+ Konrad Pilcek – gregorianka
Środa – 12.09.2018 r.
700
+ Melania i Bolesław, siostra Urszula, brat Zdzisław i zmarli z rodziny
Dygasiewicz
700
Msza św. przebłagalna za grzechy całej rodziny
830
+ Klemens Szurek – gregorianka
30
8
+ Rodzice z obojga stron oraz wszyscy, którzy odeszli z rodziny Bociek
i Wrycza
1800
+ Konrad Pilcek – gregorianka
1800
+ Rodzice i teściowie, brat Roman, rodzeństwo, chrześniak Tomasz
i szwagier Ryszard
1800
+ Mąż Henryk Zaręba (w dniu urodzin) oraz zmarli z rodziny

Niedziela – 16.09.2018 r.
700
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla księży pracujących
w naszej Parafii
930
+ Krystyna i Klemens Czaplewscy i zmarli z rodziny
930
W dniu 50 urodzin Sławomira. W podziękowaniu za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej
– intencja od dzieci, żony i mamy
1100góra + Rodzice: Łucja i Jan oraz brat Edmund Żychscy
1100góra + Barbara Szczapińska (w dniu urodzin) oraz rodzice z obojga stron
1100dół + Ewa Heberlein
1230
+ Klemens Szurek – gregorianka
1230
+ Mąż Kazimierz Nawrocki (w dniu urodzin) – intencja od żony i dzieci
z rodzinami
1230
Msza św. przebłagalna za grzechy całej rodziny
1500
+ Helena Jagielska i zmarli z rodziny
00
15
+ Konrad Pilcek – gregorianka
1600
Msza św. NFRR
1800
+ Igor Rafiński (w 22 r. śm.)

