Ogłoszenia Duszpasterskie

na Niedzielę Miłosierdzia
1. Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Miłosierdzia Bożego a tym samym
rozpoczynamy w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy Bożego
miłosierdzia w naszym życiu i to powinno nas skłaniać do okazywania
miłosierdzia innym, a szczególnie najbardziej potrzebującym. Z góry
dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj do puszek na działalność
Grudziądzkiego
Centrum
Caritas.
Zachęcamy
także
do podejmowania dzieł miłosierdzia w swoim najbliższym otoczeniu.
2. W najbliższą środę rozpoczynamy maryjny miesiąc maj. Nabożeństwo
Majowe odprawiać będziemy każdego dnia, z wyjątkiem środy, po
Mszy św. wieczornej.
3. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
połączona z nabożeństwem majowym poprzedzona śpiewem Godzinek.
4. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Spotkanie Apostolatu
Margaretka o godz. 1630; nabożeństwo o dar nowych powołań
kapłańskich i zakonnych o godz. 1730.
5. W najbliższy piątek – uroczystość NMP Królowej Polski. Msze święte
odprawione będą w porządku niedzielnym, z wyjątkiem Mszy św.
o godz. 1100, która odprawiona będzie tylko w górnym kościele.
Ze względu na uroczystość tego dnia nie obowiązuje post piątkowy.
Do spowiedzi związanej z pierwszym piątkiem miesiąca można
przystąpić 15 minut przed rozpoczęciem każdej Mszy św.
6. Ze względu na dni wolne od pracy 1 i 3 maja Biuro Parafialne będzie
nieczynne.
7. Po Mszy św. o godz. 700 w I sobotę miesiąca zapraszamy na modlitwy
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy całego
świata. W tym dniu kapłani odwiedzą również chorych
z posługą sakramentalną.
8. Za tydzień – Niedziela Biblijna rozpoczynająca Ogólnopolski Tydzień
Biblijny. Po Mszy św. o godzinie 930 spotkanie Żywego Różańca.
9. Najbliższe spotkanie Kręgu Biblijnego odbędzie się 8 maja.
10. W minionym tygodniu odszedł do wieczności:
+ Marian Gackowski z ul. Śniadeckich 19, lat 72
Wieczny odpoczynek racz mu 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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Wyjątkowość Niedzieli Miłosierdzia
Wyjątkowość drugiej niedzieli Wielkanocy najlepiej oddają słowa
zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza
niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym otwarte są
wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które
się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie
upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 299, 699).
Przypominamy o możliwości uzyskania odpustu zupełnego za odmówienie
koronki do Bożego Miłosierdzia: „Odpustu zupełnego pod zwykłymi
warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa
w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu nawet
lekkiego) udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą
całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie
odmówi koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec
Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też
przechowywanego w tabernakulum” (akt Penitencjarii Apostolskiej z 12
stycznia 2002 r.).

Komunikat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej
Szanowni Państwo!
Z początkiem tego roku weszła w życie zainicjowana przeze mnie
nowelizacja przepisów dotyczących nieodpłatnych porad prawnych
i obywatelskich.
Dzięki wprowadzonym zmianom z darmowej porady prawnej, udzielanej
przez adwokata lub radcę prawnego, może skorzystać obecnie każdy, kogo
nie stać na opłacenie pomocy prawnika, również osoby o ustabilizowanej
dotąd sytuacji rodzinnej i zawodowej, które na skutek jakiegoś nagłego
wydarzenia czy nietrafnej decyzji znalazły się w kryzysie.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego
odbywa się w punktach wyznaczonych przez powiaty, według kolejności
zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Istnieje możliwość skorzystania z
pomocy poza kolejnością, jeżeli uzasadniają to ważne powody.
Więcej informacji o miejscach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej
można uzyskać w urzędzie gminy lub starostwie.
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
INTENCJE 29.04.2019 r. – 05.05.2019 r.
Poniedziałek – 29.04.2019 r. – św. Katarzyny ze Sieny
700
+ Teresa Błażyńska – gregorianka
830
+ Mąż Jerzy Kowalski (w 27 r. śm.) i zmarli z rodziny Kowalskich
i Błażyńskich
1800
Wtorek – 30.04.2019 r. – św. Wojciecha
700
+ Filomena Ziomek – intencja od Jadwigi
830
+ Rafał i rodzice: Apolonia i Jan
1800
+ Teresa Błażyńska – gregorianka
Środa – 01.05.2019 r. – św. Józefa
700
+ Mąż Feliks Makowski (w 42 r. śm.), siostra Jadwiga, Tadeusz Borowscy,
Jadwiga i Bolesław Piątkowscy i rodzice oraz dusze w czyśćcu cierpiące
830
+ Konstanty Fabiński – gregorianka
1800
+ Teresa Błażyńska – gregorianka

Czwartek – 02.05.2019 r. – św. Atanazego
700
830
+ Konstanty Fabiński – gregorianka
1800
+ Brat Zygmunt (w dniu imienin)
Piątek – 03.05.2019 r. NMP Królowej Polski
700
Helena Gorczyńska (w 4 r. śm.)
930
+ Konstanty Fabiński – gregorianka
30
9
+ Henryk Karbowski (w 22 r. śm.) i zmarli z rodziny
1100góra + Mama Helena Sala (z okazji urodzin) i zmarli z rodziny
1230
+ Robert Walawander (w rocznicę urodzin) i zmarli z rodziny
1500
+ Bronisława i Bernard Urbańscy
1500
+ Żona Barbara Otremba (w 11 r. śm.)
1600
Msza św. w NFRR
00
18
+ Jan i Gertruda Kanicz i zmarli z rodziny Pawłowskich Gibora
Sobota – 04.05.2019 r. – św. Floriana
700
Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko
Niepokalanemu Sercu NMP
830
+ Feliks Pająk (w 16 r. śm.), Maria i zmarli z rodziny
1800
+ Konstanty Fabiński – gregorianka
Niedziela - 05.05.2019 r.
700
+ Mąż Jan Pawłowski (w 15 r. śm.) oraz Zbigniew, Pelagia i Klara
Rorawscy
930
Żywy Różaniec
930
+ Konstanty Fabiński – gregorianka
930
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Karoliny
i Rafała z okazji 9 rocznicy ślubu
1100góra + Ryszard (w 14 r.sm.)
1100dół O łaskę zdrowia dla mamy Anieli
1230
+ Franciszek Lewandowski (w 7 r. śm.) i zmarli z rodziny
1230
1500
+ Andrzej Szydłowski – popogrzebowa
1500
+ Mąż Czesław Sadziński, Piotr Sadziński (w 4 r. śm.), Dariusz Mairowski
(w 15 r. śm.), Jerzy Mairowski (w 55 r. śm.) oraz zmarli z rodziny
Doleckich
1600
Msza św. w NFRR
1800
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, Dary Ducha Świętego
dla ks. Proboszcza z okazji urodzin i imienin – intencja od Apostolatu
Margaretka, Żywego Różańca i Klubu Seniora
00
18
+ Rodzice: Mateusz Karasiński i Janina Karasińska

