Ogłoszenia Duszpasterskie
na XXVI Niedzielę Zwykłą
1. Od jutra 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: w poniedziałek, środę
i piątek o godz. 1630, natomiast dla młodzieży i dorosłych każdego
dnia o godz. 1730. Tych zaś, którym trudniej dotrzeć do kościoła,
prosimy o odmawianie różańca w domach.
2. Jutro o godz. 19 – spotkanie Akcji Katolickiej.
3. We wtorek po wieczornej Mszy św. – spotkanie Kręgu Biblijnego.
4. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
5. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
 I czwartek – spotkanie Apostolatu Margaretka o godz. 1630;
nabożeństwo o dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych
o godz. 1730, połączone z nabożeństwem różańcowym
 I piątek – Rocznica Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Toruniu.
Od godz. 1500 Koronka i Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Spowiedź od godz. 1600. Msza św. połączona z nabożeństwem
różańcowym dla dzieci 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 o godz. 2220 przy parkingu koło organistówki
zbiórka uczestników samolotowej pielgrzymki do Rzymu. Wyjazd
na lotnisko Okęcie w Warszawie o godz. 2230.
7. W minionym tygodniu zmarli:
+ Jan Skowron z ul. Śniadeckich 48, lat 79
+ Jarosław Suchorzewski z ul. Śniadeckich 24, lat 87
+ Irena Suchojad z ul. Śniadeckich 76, lat 89
+ Edmund Wiśniewski z ul. Jackowskiego 54, lat 84
+ Maria Sarnowska z ul. Jackowskiego 42, lat 81
+ Albin Jutrzenka z ul. Śniadeckich 58, lat 80
+ Felicja Wesołowska z ul. Śniadeckich 21, lat 67
+ Halina Wenderska z ul. Śniadeckich 58, lat 91
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
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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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Krucjata Różańcowa za Ojczyznę
Idea Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę zrodziła się na Roztoczu w parafii
Trzęsiny w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. To w tej diecezji
w Konkatedrze w Lubaczowie czczona jest kopia obrazu Matki Boskiej
Łaskawej, przed którą król Jan Kazimierz składał Śluby Lwowskie. Idea
Krucjaty Różańcowej zawędrowała stąd do Diecezji Warszawskiej,
a po wstępnych rozmowach i naradach w niewielkim gronie Krucjata była
proklamowana na spotkaniu w Teresinie koło Niepokalanowa, później
w lipcu 2011 roku została czule przyjęta na Jasnej Górze u tronu Królowej
Polski. Wszyscy rodacy wezwani zostali w ramach Krucjaty Różańcowej
za Ojczyznę do codziennej modlitwy, co najmniej jedną dziesiątką różańca,
z intencją: „Z Maryją, Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu,
Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu”.
Intencja ta może być dodawana do innych intencji, które są już przez nas
odmawiane na różańcu.
Opiekę nad dziełem Krucjaty polscy biskupi powierzyli ojcom paulinom
z Jasnej Góry. Idea podjęcia narodowej krucjaty modlitwy różańcowej jest
odpowiedzią na obserwowane i doświadczane przez nas wyzwania
i zagrożenia wobec których obecnie staje nasza Ojczyzna.
Serdecznie zapraszamy w najbliższą niedzielę na modlitwę różańcową
o godz. 1730, podczas której modlić się będziemy w intencji naszej Ojczyzny
włączając się tym samym do organizowanej w tym właśnie dniu światowej
Krucjaty Różańcowej za Ojczyzny.

Wyrazy wdzięczności od ks. Dominika Fiszera
W imieniu własnym i mojej parafii pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
w Skadowsku, pragnę złożyć podziękowania Ks. Proboszczowi
i Wspólnocie Parafialnej za wsparcie duchowe i materialne oraz
za otwartość serca na potrzeby mojej Parafii. Dziękuję Księdzu
Proboszczowi za zaproszenie i umożliwienie mi zbiórki ofiar na potrzeby
mojej Parafii. Zebrana pomoc o wysokości 6.636 zł, 10 Euro i 20 $ pomoże
w wybudowaniu Groty Matki Bożej. Zapewniam o pamięci modlitewnej.
Ks. Proboszcz Dominik Fiszer.

Zadania św. Faustyny
Zasadniczym zadaniem Siostry Faustyny było przekazanie Kościołowi
i światu orędzia Miłosierdzia, które jest przypomnieniem biblijnej prawdy
o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka, wezwaniem
do zawierzenia Mu swego życia i czynnej miłości wobec bliźnich. Jezus nie
tylko ukazał jej głębię swego miłosierdzia, ale także przekazał nowe formy
kultu: obraz z podpisem Jezu, ufam Tobie, święto Miłosierdzia, Koronkę
do Miłosierdzia Bożego i modlitwę w chwili Jego konania na krzyżu, zwaną
Godziną Miłosierdzia. Do każdej z nich, a także do głoszenia orędzia
Miłosierdzia przywiązał wielkie obietnice pod warunkiem troski o postawę
zaufania Bogu oraz świadczenia miłosierdzia bliźnim.
INTENCJE 01.10.2018r. – 07.10.2018r.
Poniedziałek – 01.10.2018r. – św. Teresy od Dzieciątka Jezus
700
+ Ewa Frost – gregorianka
830
+ Kazimierz Wańkowski, rodzice z obojga stron
830
W intencji Janiny z okazji 90 urodzin. Z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej oraz potrzebne łaski dla Jubilatki i całej rodziny
Piszkalskich
1800
+ Barbara (w dniu urodzin)
1800
+ Konrad Pilcek – gregorianka
1800
+ Rodzice: Marta i Jan oraz brat Franciszek
Wtorek – 02.10.2018r. – Świętych Aniołów Stróżów
700
+ Ewa Frost – gregorianka
830
+ Jerzy Sielski (w 8 r. śm.)
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+ Rodzice: Władysława i Jan oraz rodzice z obojga stron
1800
+ Konrad Pilcek – gregorianka
1800
+ Adam Hammermeister (w 21 r. śm.), rodzice z obojga stron i zmarli
z rodziny
Środa – 03.10.2018r.
700
+ Gabriela Laskowska – popogrzebowa
700
+ Renata Gościnna (z okazji 71 urodzin) – int. od męża, dzieci i wnuków

830
+ Bernarda, Bronisław, Gizela, Hieronim Litwińscy
1800
+ Ewa Frost – gregorianka
1800
+ Maria i Ryszard Pankowscy
1800
+ Adam Zieliński – intencja od sąsiadów z ul. Śniadeckich 1 F
Czwartek – 04.10.2018 r. – św. Franciszka z Asyżu
700
+ Stefania Dziedziak – intencja od Haliny i Ryszarda Figurskich
830
+ Mąż Jan Skrzypek (w dniu urodzin) oraz rodzice z obojga stron
1800
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
1800
+ Brat Henryk (w 16 r. śm.), zmarli rodzice i teść Bronisław oraz wujek
Bolesław
1800
+ Ewa Frost – gregorianka
Piątek 05.10.2018 r. – Rocznica Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Toruniu
700
+ Ewa Frost – gregorianka
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+ Rodzice: Irena Kozak i Bolesław Kozak oraz brat Krzysztof
1630
+ Marianna i Stanisław Rząca
1800
+ Mama i babcia Krystyna Listos
1800
+ Maria Pająk (w 9 r. śm.), Feliks i zmarli z rodziny
1800
+ Alfons Sznajder
Sobota – 06.10.2018 r.
700
Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko
Niepokalanemu Sercu NMP
30
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+ Ewa Frost – gregorianka
1800
+ Zbigniew, Józefina i Bronisław Pawłowscy oraz Irena i Józef Bronzel
1800
+ Władysława Okońska (w 3 r. śm.) – intencja od córki, synów z żonami,
wnuków i prawnuków
1800
+ Bogusława Pawlak i zmarli z rodziny Lewandowskich i Pawlaków
Niedziela 07.10.2018 r.
700
+ Teresa Sprenglewska (w 5 r. śm.) i rodzice z obojga stron
30
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W intencji Żywego Różańca
930
+ Władysława, Antoni i Leszek Kraszewscy i zmarli z rodziny
930
+ Renata Góralska (w 1 r. śm.)
1100góra + Syn Ireneusz (w 10 r. śm.), ojciec Albin, rodzice: Gertruda i Władysław
oraz zmarli z rodziny
1100dół W intencji Panu Bogu wiadomej
1230
+ Mirosław Miłosz (w 1 r. śm.)
30
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W podziękowaniu za otrzymane łaski i zdrowie z prośbą o dalszą Bożą
opiekę i błogosławieństwo dla rodziny
1230
+ Mama Mieczysława (z okazji urodzin) i tata Tadeusz (z okazji urodzin)
1500
+ Ewa Frost – gregorianka
1500
+ Stanisław Drobny (w 2 r. śm.)
1600dół Msza św. w Klasycznym Rycie Rzymskim
1800
Za dusze w czyśćcu cierpiące

