Ogłoszenia Duszpasterskie
na XXXI Niedzielę Zwykłą
1. We wtorek po wieczornej Mszy św. – spotkanie Kręgu Biblijnego.
2. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
3. Wyjątkowo w środę o godz. 1900 – spotkanie Akcji Katolickiej.
4. W czwartek o godz. 1630 – spotkanie Apostolatu Margaretka natomiast
wyjątkowo po Mszy św. o godz. 1800 – spotkanie Klubu Seniora.
5. W czwartek o godz. 1630 – katecheza sakramentalna dla dzieci
pierwszokomunijnych.
6. Przypominamy, że do czwartku włącznie można ofiarować odpust
zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące pod warunkiem nawiedzenia
cmentarza i modlitwy za zmarłych.
7. W biurze parafialnym można jeszcze składać kartki na wypominki.
Wypominki jednorazowe odczytywane będą do 8 listopada po Mszach
św. o godz. 830 i 1800, natomiast wypominki roczne – podczas Mszy św.
za zmarłych w drugi piątek każdego miesiąca o godz. 1700, tak więc
pierwsza Msza św. za zmarłych poleconych w wypominkach rocznych
będzie miała miejsce w najbliższy piątek.
8. W dniach od 9 do 11 listopada br. w naszej parafii organizowany będzie
Kurs Ewangelizacyjny „Nowe Życie”. Jest on częścią programu
międzynarodowej sieci Szkół Nowej Ewangelizacji Świętego Andrzeja,
które powstały jako jedna z odpowiedzi na wezwanie św. Jana Pawła II.
Kurs adresowany jest do osób, które chcą doświadczyć miłości Boga,
zarówno do tych które zaangażowane są w działalność różnych
wspólnot istniejących w naszej parafii jak i do tych, które chcą po prostu
doświadczyć bliższych relacji z Jezusem Chrystusem w mocy Ducha
Świętego. Zapisy w Biurze Parafialnym, telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej podanych w nagłówku Biuletynu
Parafialnego.
9. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza – przeznaczona na potrzeby
naszej parafii. Polecamy ją ofiarności wiernych.
10. We wtorek 13 listopada o godz. 1900 odbędzie się posiedzenie
Parafialnej Rady Gospodarczej, natomiast w środę 14 listopada
również o godz. 1900 – posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
11. W minionym tygodniu odeszła do wieczności:
+ Lidia Korozej z ul. Śniadeckich 62, lat 71
Wieczny odpoczynek racz jej 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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Program Kursu Ewangelizacyjnego „Nowe Życie”
Piątek 9 listopada 2018 r.
1800 – EUCHARYSTIA
1900 – przywitanie i zapoznanie się
1930 – nauczanie wprowadzające w kurs
2030 – zakończenie dnia
Sobota 10 listopada 2018 r.
900 – modlitwa
920 – blok nauczań
1330 – przerwa obiadowa
1430 – animacja
1550 – blok nauczań
1900 – EUCHARYSTIA
2000 – zakończenie dnia
Niedziela 11 listopada 2018 r.
930 – EUCHARYSTIA
1030 – blok nauczań
1400 – zakończenie kursu

Grudziądzkie uroczystości
100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
W najbliższą niedzielę, 11 listopada, przypada narodowe Święto
Niepodległości. Wspominając czas trudnego wykuwania niepodległości
Polski, pamiętajmy o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie
w obronie Ojczyzny. Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości w grudziądzkiej Farze o godz. 1000 odprawiona zostanie
Msza św. w oprawie muzycznej chóru „Echo”, po której pod Pomnikiem
Żołnierza Polskiego odbędzie się uroczystość patriotyczna z ceremoniałem
wojskowym.
Od godz. 1100 do 1500 – Dzień Otwarty Cytadeli Grudziądz.
Od godz. 1100 do 1800 – Piknik Patriotyczny w Forcie Wielka Księża Góra.
O godz. 1800
– Recital pieśni polskich: „W cieniu polskiej
wierzby” w Gmachu Głównym Muzeum.
Na wszystkie wydarzenia – wstęp wolny.
INTENCJE 05.11.2018 r. – 11.11.2018 r.
Poniedziałek – 05.11.2018 r.
700
+ Małgorzata Tobola – popogrzebowa
830
+ Stanisław (w dniu urodzin)
30
8
+ Marianna Bartkowiak – gregorianka
1800
+ Mama Jadwiga Angowska (w 14 r. śm.), ojciec Tadeusz, brat
Włodzimierz oraz teściowie: Stanisława i Aleksander
1800
+ Rodzice z obojga stron: Władysława i Czesław; Helena i Bronisław
oraz zmarli z rodziny
1800
+ Teresa Zdziebłowska (w 1 r. śm.)
Wtorek – 06.11.2018r.
700
+ Mama Klara Skorzybót (w 9 r. śm.)
30
8
+ Rodzice: Maria i Stefan Maksym oraz dziadkowie i rodzeństwo
z obojga stron
1800
+ Marianna Bartkowiak – gregorianka
1800
+ Mąż Ryszard Heberlein (w 16 r. śm.) i rodzice: Marta i Alojzy
oraz zmarli z rodziny
1800
+ Irena Starobrat – popogrzebowa
Środa – 07.11.2018 r.
700
+ Bronisław Stachowicz (w 34 r. śm.), zmarli z rodziny
oraz dusze w czyśćcu cierpiące
830
+ Marianna Bartkowiak – gregorianka
1800
+ Krystyna i Henryk, Irena i Edward oraz Jan
1800
+ Lidia Korozej – intencja od sąsiadów z ulicy Śniadeckich 62

O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Nikolasa
Łukiewskiego z okazji 1 rocznicy urodzin
Czwartek – 08.11.2018 r.
700
+ Henryk Burkiewicz i zmarli z rodziny
830
+ Marianna Bartkowiak – gregorianka
00
18
+ Maria Sarnowska – intencja od lokatorów z ulicy Jackowskiego 42 C
1800
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ks. Bartka – opiekuna
Apostolatu Margaretka oraz dla kapłanów pracujących w naszej Parafii –
intencja od Apostolatu Margaretka
Piątek – 09.11.2018 r. – Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
700
+ Siostra Aniela, bracia: Jan i Tadeusz
830
+ Mąż Zdzisław (w r. śm.) – intencja od żony z dziećmi
1700
Msza św. zbiorowa za zmarłych
00
18
+ Marianna Bartkowiak – gregorianka
1800
+ Felicja Wesołowska – popogrzebowa
1800
+ Jerzy Goszczyński – popogrzebowa
Sobota – 10.11.2018 r. – św. Leona Wielkiego
700
+ Rodzice: Jadwiga i Józef, brat ksiądz Józef i zmarli z rodziny
z obojga stron
830
+ Marianna Bartkowiak – gregorianka
1500
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Brygidy i Ryszarda Madej
w 50 rocznicę ślubu
1800
+ Janina Kin (w 2 r. śm.)
1800
+ Mąż Mirosław Grala (w 7 r. śm.), Bronisława Kerber (w r. śm.),
Franciszek Kerber (w r. śm.), Mieczysław Adamczyk (w 13 r. śm.),
oraz rodzice: Bronisława i Franciszek (w r. śm.)
Niedziela – 11.11.2018 r.
700
W podziękowaniu Panu Bogu za opiekę, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla córki
930
W intencji Rodzin Szensztackich
1100góra + Jadwiga, Witold i Jan Morawscy oraz zmarli z rodziny
1100dół + Eugeniusz Soboń (w 6 r. śm. i 70 r. urodzin), Maria Soboń
i zmarli z rodziny: Soboń i Lipowskich
1230
+ Łucja i Alfons Jankowscy; Helena i Zygmunt Klimczuk
30
12
+ Rodzice: Stanisława i Feliks Kochalscy oraz Krystyna i Stanisław
Nowak
1500
+ Jadwiga, Albin Szymańscy, Joanna Szczepańska, Dorota Grubińska
1500
Za dusze w czyśćcu cierpiące
1600
Msza św. w NFRR
1800
+ Marianna Bartkowiak – gregorianka
00
18
+ Mąż Tadeusz Tabor (w 9 r. śm.) oraz zmarli z rodziny Tabor i Kieloch
1800

