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Ogłoszenia Duszpasterskie
na VII Niedzielę Zwykłą
Ze względu na okres zimowy wszystkie Msze św., od poniedziałku
do czwartku odprawiane są wyłącznie w dolnym kościele. Msze św.
w górnym kościele odprawiane będą od piątku do niedzieli.
We wtorek po wieczornej Mszy św. spotkanie Kręgu Biblijnego.
W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek w dolnym kościele.
W czwartek po Mszy św. wieczornej okolicznościowe spotkanie
Żywego Różańca, Margaretek, Klubu Seniora i Bractwa Św. Józefa.
O godz. 1900 – spotkanie Wspólnoty Modlitewno – Ewangelizacyjnej
Emaus.
W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
I piątek – Msza św. wotywna do NSPJ o godz. 700 i 1800. O godz. 1500
Koronka do Miłosierdzia Bożego i Adoracja Najświętszego
Sakramentu. Spowiedź od godz. 1600. Msza św. w intencji Misji 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. Ksiądz Marcin chorych odwiedzi w sobotę 9 lutego.
W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Helena Ajersch z ul. Korczaka 9, lat 99
+ Barbara Soboczyńska z ul. Śniadeckich 11, lat 69
+ Mateusz Karasiński z ul. Konopnickiej 19, lat 90
+ Mariusz Wróblewski z ul. Konopnickiej 28, lat 51
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Zapraszamy do Klubu Seniora
W naszej parafii organizowane będą zajęcia w ramach projektu Klub
Seniora. Klub rozpoczyna swoją działalność zajęciami 5 marca 2019 r.
Zakończenie – 31 lipca 2019 r. W ramach klubu zajęcia zostaną
zorganizowane dla 15 seniorów w tym 10 kobiet i 5 mężczyzn.
W trakcie trwania projektu uczestnikom zostaną zaproponowane m.in.
zajęcia z zakresu: zajęć artystycznych, zajęć rekreacyjnych, warsztatów
z dietetykiem, zajęć komputerowych, zajęć plastycznych, indywidualnego
wsparcia psychologicznego, wyjść do kina, teatru, muzeum.
Serdecznie zapraszamy seniorów do udziału w projekcie.

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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Zbiórka do puszek na rzecz Projektu Zambia 2019
W najbliższą niedzielę 3 marca 2019 r. w naszej parafii będzie miała miejsce
zbiórka do puszek na rzecz Projektu Zambia 2019. Kazania na wszystkich
Mszach Świętych wygłosi o. Grzegorz Dobroczyński – jezuita z Torunia.
Projekt Zambia 2019 to jedno z przedsięwzięć misyjnych duszpasterstwa
akademickiego, działającego przy Kościele Ojców Jezuitów pw. Ducha
Świętego w Toruniu. W ramach projektu, grupa 7 studentów wraz
z o. Grzegorzem Dobroczyńskim, jezuitą z Torunia, uda się na miesięczną
misję do Zambii (kraju położonego w Afryce Południowej), a mianowicie
do domu dziecka w miejscowości Kasisi, która leży niedaleko stolicy
Zambii – Lusaki. Obecnie znajduje się tam ponad 250 dzieci, a każde
dziecko to osobna historia, najczęściej historia tragedii. Bez przerwy do
sierocińca trafiają dzieci, które doświadczyły przemocy fizycznej i
psychicznej, niektóre zostały znalezione gdzieś na ulicy Lusaki, albo w
buszu. Sporą część stanowią także dzieci dotknięte licznymi i poważnymi
chorobami. Naszym obowiązkiem przez ten miesiąc będzie opieka nad
dziećmi, a także praca na farmie (8 godzin dziennie). Farma ta jest stale
rozbudowywana i jest miejscem, w którym lokalna społeczność może
znaleźć zatrudnienie, aby mieć za co utrzymać swoje rodziny. Niestety
nasza pomoc nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie materialne, które
przekażemy tam na miejscu. Do czasu wylotu, organizujemy kwesty na
rzecz sierocińca, w różnych parafiach w Polsce i staramy się także o całym
naszym przedsięwzięciu krótko opowiedzieć.

Trwa nabór do Domu Dziennego Pobytu
Trwa III nabór do Domu Dziennego Pobytu w Grudziądzu, funkcjonującego
przy naszej parafii. Dom ten przeznaczony jest dla osób, które ze względu
na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i
pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Serdecznie
zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do złożenia i wypełnienia
dokumentów rekrutacyjnych do końca lutego w biurze Domu Dziennego
Pobytu. Dom czynny jest w godzinach 800 – 1600, od poniedziałku do piątku.
Z usług mogą skorzystać osoby zamieszkujące teren miasta Grudziądza, w
tym osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich
opiekunowie i osoby z otoczenia osób niesamodzielnych. Liczba miejsc jest
ograniczona. W ramach usług oferujemy standardowe i specjalistyczne
usługi opiekuńcze dobrane w sposób kompleksowy i zindywidualizowany
do potrzeb uczestników w tym rehabilitację, masaże, zajęcia terapeutyczne,
wyjazdy oraz okolicznościowe warsztaty.
INTENCJE 25.02.2019 r. – 03.03.2019 r.
Poniedziałek – 25.02.2019 r.
700
830
+ Józefa Cieszewska – gregorianka
1800
Z prośbą o wiarę dla syna Patryka
1800
+ Roman Plieth – popogrzebowa
1800
+ Syn Marian (w 8 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron i rodzice chrzestni
Wtorek – 26.02.2019 r.
700
830
+ Józefa Cieszewska – gregorianka
1800
+ Zofia (w 3 r. śm.), Bronisław, Bogumiła, Wioletta, Stanisław i dusze
w czyśćcu cierpiące
00
18
+ Mąż Marian Kuczyński (w 28 r. śm.) oraz córka Renata Głowacka
(w 17 r. śm.), zmarli rodzice z obojga stron oraz zmarły ojciec chrzestny
Stefan i wujek Józef Spaliński
1800
+ Leokadia i ksiądz Mirosław Kopyto w dniu imienin.
Środa – 27.02.2019 r.
700
830
+ Józefa Cieszewska – gregorianka
830
+ Janusz Matras (w 2 r. śm.)
1800
+ Halina Regini, Aldona, Irena
1800
+ Mąż Andrzej Neumann (w 12 r. śm.), rodzice: Agnieszka i Władysław,
teść Franciszek, zięć Sławomir i zmarli z rodziny.

Czwartek – 28.01.2019 r.
700
830
+ Mąż Stanisław Bojanowski (w 3 r. śm.)
830
+ Józefa Cieszewska – gregorianka
00
18
+ Feliks Rafiński (w 35 r. śm.)
1800
+Mąż Celestyn Kicermann (w 9 r. śm.) – intencja od żony
1800
W podziękowaniu za życie i pracę Sługi Bożego ks. Kard. Stefana
Wyszyńskiego dla dobra Kościoła, Ojczyzny i Świata, z prośbą o rychłą
beatyfikację
Piątek 01.03.2019 r.
700
830
+ Józefa Cieszewska – gregorianka
1630
1800
+ Kazimierz Czaplicki – gregorianka
1800
+ Wanda Zydlewska – intencja od sąsiadów z ul. Korczaka 4
Sobota – 02.03.2019 r.
700
Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko
Niepokalanemu Sercu NMP
700
+ Kazimierz Czaplicki – gregorianka
830
+ Józefa Cieszewska – gregorianka
1800
+ Karol Kaczmarczyk (w 3 r. śm.)
1800
+ Tata Wacław (w 19 r. śm) i mama Halina Krepowicz oraz dziadkowie
i zmarli z rodziny
1800
+ Edmund (w 13 r. śm.) i Danuta (w 2 r. śm.) Krajewscy oraz kuzyn
Andrzej Templin i zmarli z rodziny: Sitkowskich, Krajewskich, Templin
i Oczkoś
Niedziela – 03.03.2019 r.
700
930
Żywy Różaniec
930
+ Halina i Janina Jabłońskie
930
+ Kazimierz Czaplicki – gregorianka
1100góra + Zbigniew Łobodziński (w 2 r. śm.) i rodzice: Maria i Zygmunt
oraz dziadkowie z obojga stron
1100dół W intencji Panu Bogu wiadomej
1230
+ Rodzice: Jadwiga i Jan Karbowscy oraz Anna Szczygłowska (w r. śm.)
1230
+ Aleksandra Ossowska (w 5 r. śm.) – intencja od męża i rodziny
1230
+ Franciszek Porożyński – popogrzebowa
1500
+ Edmund, Marianna Kluska, Zofia, Michał Lesińscy i rodzice z obojga
stron
1500
+ Rodzice: Barbara, Florian, Jarosław, Teresa oraz zmarli z rodziny
1600
Msza św. w NFRR
1800
+ Jan Śledziński (w 1 r. śm.)

