Ogłoszenia Duszpasterskie
na Święto Chrztu Pańskiego
1. Dzisiejszym świętem Chrztu Pańskiego kończymy okres Narodzenia
Pańskiego. Od jutra rozpoczyna się tak zwany okres zwykły. Jednak
w polskiej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli
do święta Ofiarowania Pańskiego, inaczej Matki Bożej Gromnicznej,
które bezpośrednio wiąże się z Bożym Narodzeniem.
2. W dniu dzisiejszym kolekta gospodarcza – przeznaczona na potrzeby
naszej parafii.
3. Ze względu na okres zimowy wszystkie Msze św., od poniedziałku
do soboty przed południem, odprawiane są wyłącznie w dolnym
kościele. W górnym kościele Msze św. odprawiane będą tylko
w niedziele (w tym sobotnia Msza św. wieczorna).
4. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek w dolnym kościele.
5. W czwartek 17 stycznia rozpoczynają się XXXIV Światowe Dni
Młodzieży w Panamie, odbywające się pod hasłem „Oto Ja, służebnica
Pańska, niech mi się stanie według słowa twego!”. W duchu łączności
z młodzieżą całego świata módlmy się o gotowość przyjęcia słowa
Bożego i podjęcia różnych darów powołania przez młode pokolenie
uczniów Chrystusa.
6. W piątek o godz. 1500 w dolnym kościele Koronka do Miłosierdzia
Bożego i Adoracja Najświętszego Sakramentu.
7. Odpowiadając na pragnienie samego Chrystusa, który modlił się do
Boga Ojca za swoich uczniów, „aby byli jedno”, w najbliższy piątek
rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność
Chrześcijan. Włączmy się to dzieło poprzez osobistą modlitwę, a także
przez udział w nabożeństwach, które w Grudziądzu odbędą się:
16 stycznia, o godz. 1700 w grudziądzkiej Farze oraz 25 stycznia
o godz. 1600 w kościele ewangelicko-augsburskim przy ul. Szkolnej 10.
8. W najbliższą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby
Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, natomiast zbiórka
do puszek na działalność Grudziądzkiego Centrum Caritas.
9. W minionym tygodniu odeszła do wieczności:
+ Wanda Nowicka z ul. Konopnickiej 24, lat 87
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

Nr 1088
13.01.2019 r.

Sakrament Chrztu Świętego
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego” Mt 28, 19-20
Chrzest jako pierwszy sakrament nowego Przymierza jest fundamentem
całego życia chrześcijańskiego, bramą wprowadzającą do życia w Duchu
i otwierającą dostęp do następnych sakramentów. Chrzest udzielany przez
zanurzenie lub polanie wodą dzięki działaniu Ducha Świętego jest
obmyciem, które oczyszcza, uświęca i usprawiedliwia, oznacza
i urzeczywistnia śmierć dla grzechu i wejście w życie Trójcy Świętej przez
upodobnienie do misterium paschalnego Chrystusa.
W naturalnej symbolice woda uwalnia od brudu i jest konieczna do tego,
by żyć. Znak obmycia wodą oznacza pogrzebanie osoby ochrzczonej
w śmierci Chrystusa, z której powstaje ona przez zmartwychwstanie z Nim
jako nowe stworzenie do życia według Ducha Świętego.
Konieczności przyjmowania chrztu domaga się Pan Jezus, który powiedział:
„Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie wierzy, będzie
potępiony” (Mk 16, 16). Powiedział też: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody
i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3, 5).
Chrzest przyjmuje się jeden raz w życiu, ponieważ wyciska on na duszy
niezatarte, duchowe znamię, „charakter”’, który uzdalnia ochrzczonego
do uczestnictwa w życiu wspólnoty chrześcijańskiej.
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13 stycznia (niedziela), ul. Śniadeckich 48, 56 i 60 – od godz. 1500
14 stycznia (poniedziałek), ul. Śniadeckich 62 i 64 – od godz. 1600
15 stycznia (wtorek), ul. Śniadeckich 72 i 74 – od godz. 1600
16 stycznia (środa), ul. Śniadeckich 76 – od godz. 1600
17 stycznia (czwartek), ul. Śniadeckich 58 – od godz. 1600
18 stycznia (piątek), ul. Śniadeckich 80, 82 i 84 – od godz. 1600
19 stycznia (sobota), ul. Śniadeckich 66, 78, Korczaka 27
– od godz. 1500
20 stycznia (niedziela), ul. Korczaka 1, 2 i 4 – od godz. 1500
21 stycznia (poniedziałek), ul. Korczaka 3 i 5 – od godz. 1600
22 stycznia (wtorek), ul. Korczaka 6 i 7 – od godz. 1600
23 stycznia (środa), ul. Korczaka 9 i 29 – od godz. 1600
24 stycznia (czwartek), ul. Korczaka 15 – od godz. 1600
25 stycznia (piątek), ul. Korczaka 11 i 17 – od godz. 1600
26 stycznia (sobota), ul. Grota Roweckiego, Konstytucji 3 Maja,
Północna, Zachodnia, Rozdzielnia, Szarych Szeregów, Okulickiego
– od godz. 1500
28 stycznia (poniedziałek), ul. Wyspiańskiego, Konopnickiej domki
oraz 25, 27 i 28 – od godz. 1600
29 stycznia (wtorek), ul. Orkana, Zamenhoffa, Wągla, Baczyńskiego,
Asnyka, Orzeszkowej, Zapolskiej, Makuszyńskiego, Staffa,
Szachnitowskiego (Szenwalda) – od godz. 1600
30 stycznia (środa), uzupełnienia – od godz. 1600

INTENCJE 14.01.2019 r. – 20.01.2019 r.
Poniedziałek – 14.01.2019 r.
700
+ Małgorzata Tobola – gregorianka
830
+ Mąż Henryk Woźnicki (w 3 r. śm.) oraz zmarli z rodzin z obojga stron
830
+ Dziadkowie: Halina i Wacław Krepowicz
1800
+ Zbigniew Siemiński, syn Jacek i rodzice i rodzeństwo z obojga stron
Wtorek –15.01.2019 r.
700
+ Małgorzata Tobola – gregorianka
830
+ Mama Jadwiga Strzyżewska (w 1 r. śm.) oraz ojciec Edmund (w r. śm.)
830
+ Marek Bartnicki
1800 + Henryk Pękała (w 4 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron i Stanisław Stypuła

Środa – 16.01. 2019 r.
700
+ Małgorzata Tobola – gregorianka
830
+ Leszek Szlachta – intencja od sąsiadów z ul. Śniadeckich 14
830
+ Maria Spierewka (w 10 r. śm.) – intencja od męża i córki z rodziną
00
18
+ Żona Barbara i mama Janina Becherka i zmarli z rodziny
Czwartek – 17.01.2019 r. – św. Antoniego
700
+ Małgorzata Tobola – gregorianka
30
8
+ Jadwiga (w 55 r. śm.) oraz rodzice: Olga i Michał Tajner
1800
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Marcina i Jolanty
Kosik w 15 rocznicę ślubu
Piątek – 18.01.2019 r.
700
+ Małgorzata Tobola – gregorianka
830
+ Aleksandra Kamińska (w dniu 50 urodzin)
1800
W intencji GMOP i Opiekuna ks. Bartka
Sobota – 19.01.2019 r. – św. Józefa Sebastiana Pelczara
700
W podziękowaniu za szczęśliwie przeżyty rok
700
+ Małgorzata Tobola – gregorianka
830
O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla ks. Prałata
Henryka w dniu imienin – intencja od Żywego Różańca, Apostolatu
Margaretka i Klubu Seniora
830
+ Stanisław Babiński (w 22 r. śm.)
1800
Z podziękowaniem Matce Najświętszej za opiekę dla mamy Apolonii
w dniu 95 urodzin, prosząc o dalsze Boże błogosławieństwo
Niedziela - 20.01.2019r.
700
+ Małgorzata Tobola – gregorianka
700
+ Helena Kryszkiewicz
800dół Msza św. w NFRR
930
+ Jan Myjak (w 13 r. śm.) i zmarli z rodziny Myjaków i Konopków
30
9
+ Rodzice: Weronika i Konstanty Nowek (w 34 r. śm.), Marek Nowek (w
34 r. śm.) i zmarli z rodziny
11góra W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo dla Zofii i Bogdana w dniu 40 rocznicy ślubu oraz za
zmarłych rodziców z obojga stron
1100dół + Stanisława Jabłońska (w 2 r. śm.) i zmarli z rodziny Jabłońskich,
Ostolskich i Jankowskich
30
12
+ Wioletta Filipek (w 22 r. śm.) i zmarli z rodziny
1230
+ Rodzice: Zofia i Franciszek Loch, siostra Sonia, teściowie oraz ciocia
Hanna Gibalska
1230
+ Bernard Bartoszewski (w 6 r. śm.)
1500
+ Halina Lamkowska (w 2 r. śm.), Maria, Jerzy, rodzice z obojga stron
1800
+ Józef Kociński (z okazji 1 r. śm.)

