Ogłoszenia Duszpasterskie
na III Niedzielę Wielkiego Postu
1. Dzisiaj, jak w każdą niedzielę Wielkiego Postu na godz. 1715
zapraszamy na Gorzkie Żale połączone z kazaniem pasyjnym. Msza św.
po Gorzkich Żalach o godz. 1800 – bez kazania.
2. Jutro uroczystość Zwiastowania Pańskiego a jednocześnie rocznica
utworzenia Diecezji Toruńskiej i Dzień Świętości Życia.
3. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
4. Również w środę po Mszy św. wieczornej – spotkanie Kręgu
Biblijnego. W czasie Wielkiego Postu spotkania Kręgu odbywać się
będą zawsze w środy.
5. W czwartek o godz. 1630 – katecheza sakramentalna dla dzieci
pierwszokomunijnych, natomiast po Mszy św. o godz. 1800 – godzinna
adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, na którą
zaprasza Wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna Emaus.
6. W piątek o godz. 1500 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i Adoracja
Najświętszego Sakramentu, która potrwa do godz. 1620.
Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 1630, a dla dorosłych i młodzieży
po Mszy św. o godz. 1800.
7. W najbliższą niedzielę o godz. 930 zapraszamy na kolejną Mszę św.
dziękczynną za odzyskanie niepodległości przez miasto Grudziądz,
podczas której prosić będziemy o błogosławieństwo Boże na dalsze lata
dla naszego miasta i naszej Ojczyzny.
8. Kolekta z najbliższej niedzieli przeznaczona jest na Wyższe
Seminarium Duchowne w Toruniu.
9. Można nabywać świece Caritas na stół świąteczny. Świeca „paschalik”
w cenie 10 zł, świeca ozdobna w cenie 15 zł. Pozyskane środki
przekazane zostaną na działalność Grudziądzkiego Centrum Caritas.
10. W Biurze Parafialnym w godzinach urzędowania można pobierać
kartki od spowiedzi wielkanocnej.
11. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Józef Krasiński z ul. Śniadeckich 5, lat 71
+ Filomena Ziomek z ul. Korczaka 15, lat 88
+ Andrzej Szydłowski z ul. Śniadeckich 35, lat 68
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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Zapraszamy na II Nocną Drogę Krzyżową
Tak dużo różnych spraw we współczesnym świecie
odciąga nas od życia duchowego. Jednak Wielki Post
to święty czas, kiedy każdy z nas powinien znaleźć
chwilę na to, aby się zatrzymać, wyciszyć i wyruszyć
w głąb swej duszy.
Zapraszamy na II NOCNĄ DROGĘ KRZYŻOWĄ
w Grudziądzu, która ma stać się dla każdego z nas
wyprawą w głąb siebie i czasem spotkania zarówno
z samym sobą jak i z Jezusem.
Droga Krzyżowa odbędzie się w piątek 29 marca o godz. 2100. Spotykamy
się przy wejściu do lasu przy rondzie ks. Jerzego Popiełuszki w pobliżu
Carrefoura. Trasa wiedzie przez Las Rudnicki do kościoła pw. św. Józefa
Oblubieńca w Mniszku i wynosi ok 8 km.
Po Drodze Krzyżowej pod kościół podstawiony będzie autokar, który
zawiezie pątników na parking przy Carrefour.
Prosimy zabrać ze sobą latarkę.
Informacje zawarte są także na plakatach.
Organizatorzy: Parafia św. Maksymiliana Kolbe, Parafia św. Józefa
Oblubieńca oraz Parafia św. Stanisława Biskupa

Rocznica powstania Diecezji Toruńskiej
W uroczystość Zwiastowania pańskiego (25 marca) przeżywać będziemy
27 rocznicę powstania Diecezji Toruńskiej. Z tej okazji w toruńskiej
katedrze Świętych Janów o godz. 1700 zostanie odprawiona Msza św., której
przewodniczyć będzie abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski
w Polsce. 25 marca jest także obchodzony jako Dzień Świętości Życia,
dlatego podczas Mszy św. w toruńskiej Katedrze odbędzie się uroczyste
przystąpienie do dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Osoby
podejmujące to dzieło zobowiązują się m.in. do codziennej modlitwy przez
9 miesięcy za dziecko poczęte, którego życie w łonie matki jest zagrożone.
INTENCJE 25.03.2019 r. – 31.03.2019 r.
Poniedziałek – 25.03.2019 r.
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i pomoc
Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin
830
+ Rodzice: Helena i Władysław Kulak i rodzeństwo
830
O łaskę zdrowia i powrót do sił dla Barbary – intencja od choru
Maksymilianum
00
18
+ Romuald Jolkowski (z okazji urodzin) i rodzice z obojga stron
1800
+ Kazimierz Czaplicki – gregorianka
1800
+Rodzice: Gertruda i Marian, bracia: Romuald i Andrzej oraz Joanna
Drzymalscy, teściowie: Gertruda i Józef Arendt
Wtorek – 26.03.2019 r.
700
+ Filomena Ziomek – intencja od sąsiadów z ul. Korczaka 15a
830
+ Rodzice: Helena (w 21 r. śm.) i Izydor (w 26 r. śm.)
1800
+ Kazimierz Czaplicki – gregorianka
00
18
+ Arkadiusz Bereza (w 8 r. śm.) – intencja od żony
1800
+ Franciszek i Klara Murawscy, dziadkowie z obojga stron, bracia
Zbigniew i Edward
Środa – 27.03.2019 r.
700
W intencji Oli i Ani
830
+ Rodzice: Zofia (w 1 r. śm.) i Alfons (w 40 r. śm.) Jankowscy oraz
zmarli z rodziny Jankowskich i Lenckowskich
1800
+ Kazimierz Czaplicki – gregorianka
00
18
+Jacek Kwiatkowski (w dniu urodzin)
1800
+ Jadwiga i Mieczysław (w 26 r. śm.) Edwartowscy i zmarli z ich rodzin
Czwartek – 28.03.2019 r.
700
+ Kazimierz Czaplicki – gregorianka
830
+ Jerzy Szczepaniak (w 2 r. śm.) i zmarli: Julita Pińkowska, Antonina
i Józef Tankiewicz, Edmund Sobacki, Janina Kotz, Apolonia i Teofil Ott,
Bożena Mitręga, Andrzej Sarnowski i Wanda Samulska

W podziękowaniu za życie i pracę Sługi Bożego ks. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego dla dobra Kościoła i Ojczyzny, z prośbą o beatyfikację
1800
+ Czesław Pyżewski – popogrzebowa
1800
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące
Piątek – 29.03.2019 r
700
+ Kazimierz Czaplicki – gregorianka
830
Z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Haliny
Zaręba (z okazji urodzin) – intencja od dzieci
1800
+ Ewa Snoussi (w 6 r. śm.)
1800
+ Ludwika Danielewska (w 3 r. śm.) i Ryszard Danielewski (w 15 r. śm.)
1800
+ Władysław i Irena oraz Józef Chmiel
Sobota – 30.03.2019 r.
700
+ Kazimierz Czaplicki – gregorianka
30
8
+ Szczepan Bonikowski – popogrzebowa
830
+ Ignacy Gardyasz oraz zmarli z rodziny
1800
+ Rodzice: Stefan i Genowefa oraz szwagier Roman
1800
+ Mieczysław Urbański oraz zmarli z rodziny Urbańskich i Szramke
1800
+ Rodzice: Józefa i Stanisław (z okazji urodzin) oraz babcie i dziadkowie
– intencja od syna
Niedziela – 31.03.2019 r.
700
+ Rodzice: Melania (w 20 r. śm.) i Bolesław (w r. śm.) Dygasiewicz
oraz siostra Urszula i brat Zdzisław Dygasiewicz
930
+ Magdalena Wyżga (w 2 r .śm.) i zmarły ojciec Marian
930
Msza św. dziękczynna za odzyskanie niepodległości przez miasto
Grudziądz i powrót do macierzy, z prośbą o błogosławieństwo na dalsze
lata dla naszego miasta i naszej Ojczyzny
930
+ Henryk Kłopotek (w 5 r. śm.)
00góra
11
+ Władysława Okońska (w 100 rocznicę urodzin) – intencja od córki,
synów z rodzinami, wnuków i prawnuków
1100dół + Helena i Władysław Nowaczek, syn Marian i córka Małgorzata
1230
+ Alojzy Chojnowski (w 14 r. śm.) i rodzice z obojga stron
– intencja od żony z dziećmi
1230
+ Irena, Wanda, Łucja i Jan Zielińscy, Jan Rzący oraz Zdzisław
Matulewski
1230
+ Teresa Czyżewska (w 1 r. śm. i z okazji urodzin) oraz Marian
Czyżewski (z okazji urodzin) i zmarli z rodziny: Czyżewskich
i Dłużyńskich
1500
O szczęśliwy powrót do zdrowia dla Bożeny i Teresy oraz za zmarłą
Mamę Barbarę (w rocznicę urodzin)
00
15
+ Hanna Domagalska (w 20 r. śm.) i zmarli rodzice: Wanda i Stanisław
Pomascy
1600
Msza św. w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego
1800
+ Paweł Babalski (w 34 r. śm.) oraz rodzice: Waleria i Franciszek
1800

