Ogłoszenia Duszpasterskie
na IV Niedzielę Adwentu
1. W dniu dzisiejszym zbiórka do puszek na pokrycie kosztów związanych
organizacją Orszaku Trzech Króli, który odbędzie się 6 stycznia
w centrum naszego miasta.
2. Zapraszamy do udziału w ostatnich już roratach, które w naszym
kościele odprawimy jutro o godz. 630.
3. W dniu jutrzejszym na godz. 2100 zapraszamy na Mszę św. Wigilijną,
natomiast na godz. 2400 na Pasterkę. W Wigilię – Biuro Parafialne
będzie nieczynne.
4. Zachęcamy do religijnego przeżywania wieczerzy wigilijnej
w rodzinnej i radosnej atmosferze. Starajmy się zachować dobre, polskie
tradycje związane z tym dniem. Zgodnie z postanowieniem II Polskiego
Synodu Plenarnego zachęcamy do zachowania wstrzemięźliwości
od pokarmów mięsnych w wigilię Bożego Narodzenia, ze względu
wyjątkowy charakter tego dnia w Polsce.
5. We wtorek – uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze św.
odprawimy: pierwszą o godz. 800, następnie o godz. 930, 1100 (tylko
w górnym kościele), o 1230 (z sakramentem chrztu), o 1500 i 1800
6. We środę, w święto św. Szczepana, Msze św. odprawimy o godz. 700,
930, 1100 (tylko w górnym kościele), o 1230, 1500 i 1800.
7. Zapraszamy wszystkie dzieci na nabożeństwo przy Żłóbku w I i II
Święto Bożego Narodzenia po Mszy św. o godz. 1100 w górnym kościele
8. Najbliższe spotkanie Kręgu Biblijnego odbędzie się lutym
po zakończeniu okresu kolędowego.
9. Za tydzień Niedziela Świętej Rodziny. Podczas Mszy św. o godz. 930
będzie miało miejsce odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.
Zapraszamy małżonków, którzy pragną nawiązać w tym szczególnym
dniu do zawartego przez siebie sakramentalnego związku małżeńskiego
i raz jeszcze odnowić te znamienne słowa przysięgi. Po Mszach św.
zbiórka do puszek na Fundusz Obrony Życia.
10. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Bogdan Janiszewski z ul. Tulipanowej 37, lat 67
+ Jadwiga Czerwińska z ul. Zamenhofa 16, lat 79
+ Leszek Szlachta z ul. Śniadeckich 14, lat 69
+ Ewa Ratajczak z ul. Korczaka 11, lat 76
+ Leokadia Osiadacz z ul. Śniadeckich 56, lat 85
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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Betlejemskie Światło Pokoju
Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii
Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych,
konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad
dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus.
W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień.
To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której
płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje
i kontynenty obiega świat.
Darem tym skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP
pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii,
szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią
największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.
Do naszego kościoła Światło Pokoju harcerze przyniosą podczas Pasterki
o godz. 2400. Można przynieść ze sobą świecę i zabrać płomień betlejemski,
aby płonął w naszych domach podczas Świąt Bożego Narodzenia.

Plan Kolęd na najbliższy czas:
 27 XII czwartek, ul. Jackowskiego 39, 41, 42, 43 i 44 – od godz. 1600
 28 XII piątek, ul. Jackowskiego 48, 52, 54 oraz ul. Śniadeckich 3 i 9
– od godz. 1600
 29 XII sobota, ul. Śniadeckich 1, 5, 7, i 17 – od godz. 1500
 30 XII niedziela, ul. Śniadeckich 11, 13, 15, 19 i 21 – od godz. 1500

Do Domu Ojca odszedł Ks. Jacek Borkowski
Pragniemy poinformować że 20 grudnia br. zmarł nagle ks. Jacek
Borkowski, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Łąkorzu (dekanat
kurzętnicki). Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się eksportą w niedzielę
23 grudnia o godz. 1900 w kościele parafialnym w Łąkorzu. Msza św.
pogrzebowa sprawowana będzie pod przewodnictwem biskupa seniora
Andrzeja Suskiego w poniedziałek 24 grudnia o godz. 1200.
Śp. ks. Jacek Borkowski zmarł w 45 roku życia i 20 roku kapłaństwa.
Posługiwał jako wikariusz w parafii św. Antoniego na toruńskich Wrzosach,
w parafii katedralnej w Toruniu oraz w parafii św. Maksymiliana Marii
Kolbego w Grudziądzu. Proboszczem parafii w Łąkorzu został ustanowiony
w 2014 roku. Parafia nasza organizuje wyjazd na poniedziałkowe
uroczystości pogrzebowe. Zapisywać można się w zakrystii po każdej
dzisiejszej Mszy św. Wyjazd do Łąkorza jutro o godz. 1030.
INTENCJE 24.12.2018 r. – 30.12.2018 r.
Poniedziałek – 24.12.2018 r.
630
+ Henryk Burkiewicz – gregorianka
630
+ Rodzice: Stefania i Józef, rodzeństwo, rodzice chrzestni, babcie,
dziadkowie z obojga stron, ciocia Natalia i Eufrozyna
830
+ Rodzice: Barbara i Florian Sulińscy oraz Jarosław i zmarli z rodziny
Sulińskich i Kowalskich
2100
+ Władysława i Józef Czepek i zmarli z rodziny
2400
Za Parafian
2400
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej w 37 rocznicę ślubu dla Marzenny
i Zbigniewa Mulawa
Wtorek – 25.12.2018 r.
800
Za Parafian
930
+ Henryk Burkiewicz – gregorianka
930
+ Rodzice: Klara i Franciszek Skorzybót
1100góra W 50 rocznicę ślubu w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Ireny
i Józefa Biegajskich oraz dla dzieci z rodzinami
1230
W 30 rocznicę ślubu w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej
dla Elżbiety i Janusza oraz dla córki Karoliny
1230
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Janiny i Kornela z okazji 45 rocznicy ślubu
00
15
W 25 rocznicę ślubu Justyny i Wiesława Kraińskich. W podziękowaniu
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej na dalsze lata dla Jubilatów oraz syna Dawida – intencja od mamy

1800
+ Córki: Beata i Anna, mąż Stanisław, rodzice: Koszewscy i Danielak
Środa – 26.12.2018 r.
700
+ Siostra Wanda
930
+ Alfons Szulc
1100góra + Mama Halina (w 29 r. śm.), brat Wojciech i babcia Paulina oraz zmarli
z obojga stron
1230
+ Henryk Burkiewicz – gregorianka
1500
+ Mama Bronisława i mąż Roman (w 21 r. śm.) oraz zmarli z rodziny
1800
+ Mąż Stefan (w dniu urodzin) oraz zmarli z rodziny, rodzice i krewni
z obojga stron
Czwartek – 27.12.2018 r.
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Jana w dniu urodzin i imienin
30
8
+ Henryk Burkiewicz – gregorianka
830
+ Genowefa Marchlewska – popogrzebowa
1800
+ Erwina (w 16 r. śm.) i rodzice z obojga stron
Piątek – 28.12.2018 r.
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Aleksandry z okazji
urodzin oraz dla rodziny
830
+ Henryk Burkiewicz – gregorianka
30
8
+ Anna Nawrocka (w dniu urodzin) i zmarli z rodziny z obojga stron
1800
W podziękowaniu za życie i pracę Sługi Bożego ks. Kard. Stefana
Wyszyńskiego dla dobra Kościoła, Ojczyzny i Świata, z prośbą o rychłą
beatyfikację
Sobota – 29.12.2018 r.
700
830
+ Henryk Burkiewicz – gregorianka
30
8
+ Krystyna Lask – popogrzebowa
1800
+ Mama Zofia i Ojciec Julian Zielińscy, Babcia Anna, Józef i Anna Welke
Niedziela - 30.12.2018 r.
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla Ewy i Dominika
800dół Msza św. w NFRR
930
W intencji rodzin – intencja do Rodzin Szensztackich
1100góra + Jadwiga i Karol Sołtek
1100góra + Babcia Maria Wesołowska (w 1 r. śm.) i tata Bogumił Kaźmierczak
(w r. śm.)
1230
+ Henryk Burkiewicz – gregorianka
1500
+ Felicja Wesołowska i zmarli mieszkańcy z ulicy Śniadeckich 21
1800
+ Rodzice: Wiktoria i Jan Główczyńscy i zmarli z rodziny

