Ogłoszenia Duszpasterskie
na II Niedzielę Adwentu
1. W dniu dzisiejszym kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej
parafii, natomiast zbiórka do puszek będzie wyrazem naszej troski
o Kościół na Wschodzie.
2. Zapraszamy do udziału w roratach, które w naszym kościele
odprawiamy o godz. 630 od poniedziałku do soboty. Roraty dla dzieci
i młodzieży – we wtorki i czwartki o godz. 1630. Dzieci zachęcamy
do przyniesienia ze sobą lampionów, z którymi gromadzimy się pod
chórem, aby w procesji przybyć do ołtarza.
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. Podczas Kursu Ewangelizacyjnego, który odbył się październiku
pojawiła się inicjatywa utworzenia w naszej parafii wspólnoty
modlitewno-ewangelizacyjnej. Wspólnota ta opierać się będzie na
zgłębianiu Pisma Świętego, spotkaniach z Jezusem Chrystusem podczas
adoracji Najświętszego Sakramentu, odkrywaniu w sobie charyzmatów
pochodzących od Ducha Świętego oraz na poznawaniu nauki Kościoła
w odniesieniu do relacji z Panem Bogiem i z ludźmi. Pierwsze
spotkanie, na które zapraszamy zainteresowanych, odbędzie się
w najbliższą środę o godz. 1900 w sali na dole.
6. Parafia Wniebowzięcia NMP przy ul Moniuszki 8 zaprasza na kolejne
spotkanie modlitewne w ramach cyklu Pokolenie JP II. Spotkanie
odbędzie się w najbliższy piątek o godz. 1930.
7. Uczestnicy i pracownicy Domu Dziennego Pobytu działającego przy
naszej parafii zapraszają na kiermasz ozdób bożonarodzeniowych
własnoręcznie wykonanych. Kiermasz odbędzie się w najbliższą
niedzielę po Mszach św. o godz. 930, 1100 i 1230. Dochód z kiermaszu
zostanie przeznaczony na zakup sprzętu do terapii dla podopiecznych.
8. W wyniku liczenia wiernych, które miało miejsce w niedzielę
21 października pozyskaliśmy następujące dane: liczba wiernych
uczęszczających na Mszę św. niedzielną – 2.159 osób w tym 1.416
kobiet; liczba wiernych, którzy przystąpili do Komunii św. – 941 w tym
686 kobiet.
9. W tym tygodniu Pan Organista będzie roznosił opłatek przy
ul. Jackowskiego i ul. Korczaka. Opłatek można nabyć również
w Biurze Parafialnym.

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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Apel ma Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej
Kościołowi na Wschodzie
Drodzy Bracia w kapłaństwie, Umiłowani Bracia i Siostry!
Wkroczyliśmy w okres Adwentu, wyjątkowy w swej treści i klimacie. Jest to
czas w którym staramy się jak najlepiej przygotować na przyjęcie tajemnicy
przyjścia na świat Syna Bożego, ale też dzięki bogactwu tradycji, jakoś
szczególnie zwracamy się ku drugiemu człowiekowi.
Z pewnością wyjątkowy klimat tego błogosławionego czasu sprawił,
że Konferencja Episkopatu Polski wybrała drugą niedzielę Adwentu, jako ten
dzień, w którym jesteśmy zaproszeni do wyrażenia naszej pamięci
oraz okazania życzliwości dla wszystkich naszych sióstr i braci, żyjących
na Wschodzie, a bliskich nam z racji historycznych i licznych wspólnych
doświadczeń. Wielu z nas pozostawiło tam swoje rodziny. A jeszcze więcej jest
takich, którzy wspominają swoich bliskich zmarłych i ich groby, często już
bezimienne, rozsiane na Wileńszczyźnie, Polesiu, na Wołyniu i Podolu,
bezkresnej Syberii czy na stepach Kazachstanu. Przy tym pamiętamy dobrze,
na jakie trudności byli narażeni wszyscy nasi bracia i siostry wierzący
w Chrystusa i to przez całe dziesięciolecia.
Niech nasze modlitwy z drugiej niedzieli Adwentu i nasze ofiary przyczynią
się do tego, aby było coraz więcej ludzi, którzy odkrywając wielkość wiary
starają się żyć coraz godniej z Bożą pomocą. I tego życzymy z całego serca.
Bp Antoni Pacyfik Dydycz
Przewodniczący Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
Już po raz 25 w okresie Adwentu Caritas w Polsce organizuje Wigilijne
Dzieło Pomocy Dzieciom. Zachęcamy wszystkich wiernych do nabycia
tych świec. Przekazując na ten cel 6 zł otrzymamy świecę małą, za 12 zł
można otrzymać świecę dużą, natomiast za 15 zł – świecę ozdobną.

Uwaga! Piesi i rowerzyści!
Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy apeluje do wszystkich
uczestników ruchu drogowego, jakimi są piesi i rowerzyści, o korzystanie
z elementów odblaskowych, z uwagi z dużą liczbę wypadków. Po zmroku
pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem
z odległości ok. 40 metrów. Jest to często zbyt mała odległość, aby kierujący
miał czas na reakcję, czego następstwem są zdarzenia drogowe skutkujące
niejednokrotnie śmiercią pieszego. Osoby poruszające się po zmierzchu
po drodze bez elementów odblaskowych są praktycznie niewidoczne.
Natomiast mając na sobie elementy odblaskowe stają się widoczne
w różnych warunkach pogodowych nawet z odległości ok. 150 metrów.
Jednocześnie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przed
wejściem na przejście dla pieszych.
INTENCJE 10.12.2018r. – 16.12.2018r.
Poniedziałek – 10.12.2018r.
630
+ Henryk Burkiewicz – gregorianka
30
8
+ Mąż Mikołaj (w 10 r. śm.), siostra Maria (w 1 miesiąc po śmierci),
oraz dusze w czyśćcu cierpiące
1800
+ Rodzice: Ludgarda i Zygmund Drzymalscy i rodzice z obojga stron
1800
+ Zmarli z rodziny: Sztramskich i Drozdowskich oraz za dusze w czyśćcu
cierpiące
1800
O błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Natalii
z okazji 18 urodzin
Wtorek – 11.12.2018r.
630
+ Henryk Burkiewicz – gregorianka
830
O szczęśliwą operację i łaskę zdrowia dla Dawida oraz rozliczne łaski
za przyczyną Matki Bożej
1630
Za dusze w czyśćcu cierpiące
1800
+ Marta, Zygfryd, Zdzisław i Hanna Prietz
1800
+ Zmarli z rodziny Sztramskich, Drozdowskich oraz za dusze w czyśćcu
cierpiące
Środa – 12.12.2018r.
630
+ Henryk Burkiewicz – gregorianka
830

W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Bernadety
1800
+ Felicja Wesołowska i zmarli mieszkańcy z ul. Śniadeckich 21
1800
+ Mąż Edward (w 35 r. śm.), rodzice z obojga stron oraz brat Franciszek
Czwartek – 13.12.2018r. – św. Łucji
630
+ Henryk Burkiewicz – gregorianka
830
1630
1800
+ Mąż Józef (w 11 r. śm.), syn Robert Stankiewicz, rodzice: Stanisława
i Izydor oraz brat Tadeusz
1800
+ Henryk Frankiewicz (w 20 r. śm.)
1800

Piątek – 14.12.2018r. – św. Jana od Krzyża
630
+ Henryk Burkiewicz – gregorianka
830
1700
Msza św. zbiorowa za zmarłych
00
18
+ Rodzice: Janina, Urszula i Józef Tadrowscy, Anna i Józef
Wyszomierscy
1800
+ Barbara i Czesław Pryłowscy
1800
+ Marlena Podlińska-Mądry oraz Piotr Sądowski
Sobota – 15.12.2018 r.
630
+ Henryk Burkiewicz – gregorianka
830
+ Mąż Tomasz i rodzice: Aniela i Czesław
00
18
+ Rodzice: Mrozowscy i brat oraz zmarli rodzice: Łata i rodzice:
Kamińscy
1800
+ Mama i babcia Adela Jusińska (w 14 r. śm.)
1800
+ Łucja i Alfons Cibora, Józefina, Bronisław i Zbigniew Pawłowscy
oraz Gertruda i Jan Kanicz
Niedziela – 16.12.2018 r.
700
+ Henryk Burkiewicz – gregorianka
700
+ Rodzice: Janina, Bronisław Perkuszewscy oraz bracia: Krzysztof
i Józef
930
+ Edward Borowski (w r. śm.) oraz zmarli z rodziny
30
9
+ Piotr Lewandowski, Edmund i Regina Górscy, Alicja Długosz
11góra + Syn Zbigniew Tuleja (w 12 r. śm.) i zmarli z rodziny
11dół + Mąż Stanisław (w 11 r. śm.) i rodzice: Stanisława i Tadeusz
1230
+ Hygina Poznańska (w r. śm.) i zmarli z rodziny
1230
+ Robert Walawander (w 9 r. śm.) i zmarli z rodziny
1500
+ Mąż Wiktor Śliszka (w 15 r. śm.) i zmarli z rodziny
00
15
+ Mąż Kazimierz (w 22 r. śm.), wnuczka Joanna (w 25 r. śm.) i rodzice
z obojga stron oraz szwagier Bogdan
1600
Msza św. w Klasycznym Rycie Rzymskim
1800
+ Wanda Pomaska – popogrzebowa

