Ogłoszenia Duszpasterskie

na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
1. W dniu dzisiejszym Msze święte odprawione będą jeszcze o godz. 600
(z Procesją Rezurekcyjną), o 930, 1100 (tylko w kościele górnym),
o 1230, 1500 i 1800.
2. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. odprawimy według porządku
niedzielnego. Msza św. o godz. 1100 – tylko w górnym kościele.
3. Nowenna do Miłosierdzia Bożego dzisiaj oraz jutro o godz. 1445
a od wtorku do soboty o godz. 1745.
4. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
5. Najbliższe spotkanie Kręgu Biblijnego odbędzie się dopiero w maju.
6. W czwartek o godz. 1500 – katecheza sakramentalna dla dzieci
pierwszokomunijnych, o godz. 1715 – Różaniec Fatimski, o godz. 1900
– spotkanie Wspólnoty Modlitewno – Ewangelizacyjnej Emaus.
7. W najbliższy piątek, ze względu na Oktawę Wielkanocy
nie obowiązuje post piątkowy.
8. W najbliższą sobotę 27 kwietnia w nocy o godz. 100 – wyjazd na lotnisko
w Warszawie uczestników pielgrzymki samolotowo – autokarowej
do Lourdes. Zbiórka uczestników pielgrzymki przy organistówce
pół godziny przed wyjazdem.
9. W sobotę o godz. 1000 – pierwsza spowiedź dzieci
pierwszokomunijnych.
10. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Niedzielę Miłosierdzia
Bożego. Przed kościołem zbierać będziemy ofiary na działalność
Grudziądzkiego Centrum Caritas.

Apel o wsparcie dla Katedry Notre-Dame
Każdego z nas poruszył obraz płonącej katedry Notre-Dame w Paryżu. Nasz
smutek jest tym większy, im większa jest miłość do naszych polskich katedr.
Pragnąc wesprzeć Francuzów w odbudowie paryskiej katedry,
Przewodniczący KEP wystosował apel do Polaków o włączenie się
w pomoc, poprzez zbiórkę SMS-ową oraz poprzez dobrowolne wpłaty
na konto, począwszy od dzisiaj.
Wpłaty można dokonywać na konto Caritas Polska 77 1160 2202 0000 0000
3436 4384 z dopiskiem ODBUDOWA oraz wysyłając SMS na nr 72052
o treści ODBUDOWA, koszt 2,46 z VAT.

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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Zmartwychwstał Pan! Alleluja!
Pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do ubogacenia
Liturgii Triduum Paschalnego oraz do wykonania wystroju naszego
kościoła.
Dziękujemy ks. Łukaszowi i bractwu św. Józefa budowę Grobu Pańskiego
i za przygotowanie Ciemnicy. Dziękujemy również wszystkim za złożone
ofiary i kwiaty do wystroju kościoła. Pani Małgorzacie dziękujemy
za ułożenie kwiatów przy Grobie Pańskim i w Prezbiterium.
Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży, członkom Żywego Różańca,
Wspólnocie Modlitewno-Ewangelizacyjnej Emaus, Bractwu św. Józefa,
Akcji Katolickiej, Apostolatowi „Margaretka”, Ruchowi Rodzin
Szensztackich oraz Grupie Modlitewnej Ojca Pio dziękujemy
za prowadzenie adoracji przy Grobie Pańskim. Ministrantom, Lektorom,
Panu Organiście, Panu Kościelnemu i Chórowi Parafialnemu dziękujemy
za przygotowanie Liturgii Paschalnej.
Dziękujemy przede wszystkim za dar wspólnego przeżywania – w tak
licznym gronie – tych wielkich Misteriów Paschalnych.
Jako duszpasterze naszej Parafii pragniemy również złożyć
najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne. Życzymy parafianom i gościom,
aby te Święta przywróciły wszystkim blask życia i pozwoliły na nowo
odkryć radość, że Bóg naprawdę nas kocha.

Odszedł do wieczności ks. Marian Szudrowicz
W minionym tygodniu odszedł do wieczności ks. Marian Szudrowicz,
długoletni wikariusz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
w Grudziądzu a ostatnio Dyrektor Biblioteki Diecezjalnej w Toruniu.
Pogrzeb – w najbliższy wtorek o godz. 1200 w Gdyni.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…
INTENCJE 22.04.2019 r. – 28.04.2019 r.
Poniedziałek Wielkanocny – 22.04.2019 r.
700
+Andrzej Grzegorek (w 5 miesiąc po śmierci)
00
8
Msza św. w NFRR
930
+ Jolanta Chełstowska (w dniu urodzin) i zmarli z rodziny
930
+ Mąż Ryszard Ziomkowski (z okazji 70 urodzin) oraz rodzice: Karolina
i Józef, siostra Zofia i brat Marian
930
+ Jadwiga Bartuzi (w 10 r. śm.) i zmarli z rodziny
1100góra + Teresa Błażyńska – gregorianka
1100góra + Leokadia (w 7 r. śm.), Kazimierz, Stefan Sikorscy, ks. Jan, zmarli
z rodziny Bartlewicz i Sikorskich
1230
+ Marta i Piotr Leśniewscy, siostra Elżbieta, brat Tadeusz i zmarli
z rodziny
1230
+ Rodzice: Władysława i Franciszek Kaznocha i dziadkowie z obojga
stron
30
12
O Boże błogosławieństwo i rozliczne łaski za wstawiennictwem Matki
Bożej Nieustającej Pomocy dla Elizy, Marty oraz całej rodziny
1500
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Bogdana
w 35 rocznicę ślubu oraz dla synów z rodzinami
1800
+ Zmarli z rodziny Cieszewskich, Rydlewskich, Nawrockich
i Lenckowskich
00
18
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
dla Janusza i całej rodziny
Wtorek Wielkanocny – 23.04.2019 r.
700
+ Teresa Błażyńska – gregorianka
830
+ Elżbieta Witkowska
1800
+ Grażyna Pękała–Janik – intencja od sąsiadów z ul. Śniadeckich 5
1800
+ Mąż Jerzy (w dniu imienin), rodzice z obojga stron i zmarli z rodzin
z obojga stron
1800
+ Filomena Ziomek – popogrzebowa
Środa Wielkanocna – 24.04.2019 r.
700
+ Siostra Regina i szwagier Władysław
830
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Kazimiery (w dniu 70 urodzin)
i Krzysztofa z okazji rocznicy ślubu – intencja od córki z rodziną

+ Teresa Błażyńska – gregorianka
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Zofii i Sławomira
z rodziną w rocznicę ślubu
00
18
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Eryki i Bronisława w rocznicę
ślubu oraz opiekę dla całej rodziny
Czwartek Wielkanocny – 25.04.2019 r.
700
+ Teresa Błażyńska – gregorianka
700
+ Wnuk Dawid Wierzbicki (w 5 r. śm.) – intencja od syna i babci
830
+ Alicja Gruszczyńska – intencja od brata z rodziną
1800
+ Rodzice: Janina i Jan (w 29 r. śm.), brat Wiesław Tarka i szwagier
Bolesław oraz zmarli z rodziny
1800
+ Jerzy (w 25 r. śm.) oraz zmarli z rodziny Bogdan i Piwosz
Piątek Wielkanocny – 26.04.2019 r.
700
+ Wanda Ludwinowska – popogrzebowa
830
+ Tata Zenon (w 5 r. śm.)
1800
+ Teresa Błażyńska – gregorianka
1800
+ Edward Musalewski (w 16 r. śm.) i zmarli z rodziny
00
18
+ Rodzice: Bronisława i Ignacy Woźniak
Sobota Wielkanocna – 27.04.2019 r.
700
+ Teresa Błażyńska – gregorianka
830
+ Rodzice: Janina i Tadeusz, Weronika i Franciszek oraz dziadkowie
z obojga stron
1500
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Barbary i Zygmunta
z dziećmi i wnukami z okazji 50 rocznicy ślubu
00
18
+ Andrzej Zalewski (w dniu urodzin)
1800
+ Kazimierz Wycinek (w 3 r. śm.)
Niedziela Miłosierdzia Bożego – 28.04.2019 r.
700
+ Teresa Błażyńska – gregorianka
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
1100góra + Zdzisław Dominikowski (w 12 r. śm.)
1100dół W intencji Panu Bogu wiadomej
1230
Za Parafian
1500
+ Jerzy Lamkowski (w 6 r. śm.), Halina i Maria oraz rodzice z obojga
stron
1600
Msza św. w NFRR
1800
W podziękowaniu za życie i pracę Sługi Bożego ks. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego dla dobra Kościoła, Ojczyzny i Świata, z prośbą o rychła
beatyfikację
1800
1800

