Ogłoszenia Duszpasterskie

na IV Niedzielę Wielkanocy
1. W dniu dzisiejszym o godz. 1000 w górnym kościele będzie miało
miejsce przyjęcie dzieci do I Komunii św. W związku z tym nie będzie
Mszy św. o godz. 930. O godzinie 1100 w dolnym kościele zostanie
odprawiona Msza św. w intencji Rodzin Szensztackich. Do dolnego
kościoła lub na inne Msze św., czyli na godz. 700, 1230, 1500 i 1800
zapraszamy osoby, które nie mają dzieci do Przyjęcia. O godz. 1600 –
nabożeństwo majowe z udziałem dzieci przyjętych do I Komunii św.
„Biały tydzień”, czyli Msza św. dla dzieci przyjętych do I Komunii św.
od poniedziałku do piątku o godz. 1800.
2. W dniu dzisiejszym kolekta gospodarcza – przeznaczona na potrzeby
naszej parafii. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
3. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
połączona z Nabożeństwem Majowym i poprzedzona śpiewem
Godzinek. Po wieczornej Mszy Św. odbędzie się spotkanie Kręgu
Biblijnego.
4. W czwartek o godz. 1600 – spotkanie Klubu Seniora, natomiast
po wieczornej Mszy św. – spotkanie Bractwa św. Józefa.
5. W piątek o godz. 1630 – spotkanie Grupy Modlitewnej Ojca Pio,
o godz. 1745 – modlitwa Krucjaty Różańcowej w intencji Ojczyzny.
6. Nabożeństwo Majowe odprawiać będziemy codziennie (z wyjątkiem
środy) po wieczornych Mszach Świętych.
7. W imieniu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży naszej parafii

pragniemy podziękować za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę
na rzecz Fundacji Odra-Niemen, która organizuje pomoc dla Polaków
mieszkających na Ukrainie, Białorusi i Litwie. Zebraliśmy
i przekazaliśmy kwotę 1.662 zł i 70 gr.
8. W przyszłą niedzielę – zbiórka do puszek na Grudziądzkie Centrum
Caritas.
9. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Wanda Jahnke z ul. Korczaka 15, lat 82
+ Janina Paczkowska z ul. Śniadeckich 76, lat 87
+ Stanisław Kłoda z ul. Śniadeckich 29, lat 73
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 16.00 do 18.00
oraz w środę i piątek od 10.00 do 12.00
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Nabożeństwo Fatimskiego z Procesją Światła
Dnia 13 maja (poniedziałek) rozpoczynamy czas nabożeństw fatimskich,
nawiązujących do objawień Matki Bożej w Fatimie. Są one odpowiedzią
na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty
za grzeszników. Nabożeństwa fatimskie odprawiać będziemy 13 dnia
miesiąca od maja do października. Początek nabożeństw jutro o godz. 2000.
Program:
 Wprowadzenie (w kościele) oraz modlitwa do Matki Bożej Fatimskiej.
 Pierwsza Tajemnica Chwalebna Różańca – prowadzą Rodziny
Szensztackie, które poniosą figurę do II stacji.
 Druga Tajemnica Chwalebna Różańca – prowadzi Żywy Różaniec,
który poniesie figurę do III stacji.
 Trzecia Tajemnica Chwalebna Różańca – prowadzi Wspólnota Ojca
Pio, która poniesie figurę do IV stacji.
 Czwarta Tajemnica Chwalebna Różańca – prowadzi Apostolat
Margaretka, który poniesie figurę do V stacji.
 Piąta Tajemnica Chwalebna Różańca – prowadzi Wspólnota
Ewangelizacyjna Emaus, która poniesie figurę na stałe miejsce.
 Na zakończenie Nabożeństwa ok. godz. 21.00 odśpiewamy Apel
Jasnogórski.
Prosimy o zabranie ze sobą świec.

Spotkanie poświęcone bł. ks. Frelichowskiemu.
W tym roku obchodzimy 20-lecie beatyfikacji bł. ks. Stefana Wincentego
Frelichowskiego, a co za tym idzie pobytu św. Jana Pawła II w Toruniu.
Z tej okazji w najbliższą sobotę po Mszach św. w naszym kościele
odbędzie się spotkanie z doktorem Robertem Zadurą poświęcone życiu
ks. Frelichowskiego. Doktor Zadura jest autorem książek poświęconych
osobie Błogosławionego oraz byłym dyplomatą Polski w Niemczech.

Rocznica I Komunii Świętej
W najbliższą niedzielę na Mszę św. o godz. 1100 do górnego kościoła
zapraszamy dzieci, które w ubiegłym roku przystąpiły po raz pierwszy
do Komunii Świętej. Dzieci te przychodzą, o ile to możliwe, ubrane w alby.
Prosimy również o zabranie ze sobą świec w celu odnowienia przyrzeczeń
chrzcielnych. W związku z tym w sobotę na godz. 1730 zapraszamy dzieci
i rodziców do skorzystania z możliwości przystąpienia do spowiedzi.
INTENCJE 13.05.2019 r. – 19.05.2019 r.
Poniedziałek – 13.05.2019 r. – NMP z Fatimy
700
830
+ Rodzice: Sabina i Stanisław Piotrowscy, siostra Agnieszka i brat
Grzegorz
1800
W podziękowaniu za pomoc w czasie choroby oraz o błogosławieństwo
Boże w rocznicę urodzin dla Haliny Cichosz – intencja od Hanny
1800
+ Kazimierz Rakowski (w 2 r. śm.)
00
18
+ Konstanty Fabiński – gregorianka
Wtorek – 14.05.2019 r. – św. Macieja Apostoła
700
830
1800
+ Jan Pograniczny (w 3 r. śm.) oraz zmarli z rodziny z obojga stron
1800
+ Konstanty Fabiński – gregorianka
1800
+ Wanda i Roman Ludwinowscy
– intencja od sąsiadów z ul. Śniadeckich 14
Środa – 15.05.2019 r.
700
W podziękowaniu za otrzymane laski z prośbą o dalszą opiekę i pomoc
Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin
830
+Mąż Jan Skrzypek (w 26 r. śm.)
1800
+ Felicja i Józef Łukiewscy i zmarli z rodziny
1800
+ Konstanty Fabiński – gregorianka
1800
+ Rodzice: mama Zofia, ojciec Julian Zielińscy i zmarli: Wanda
i Franciszek Mroczkowscy oraz ojciec Franciszek Kownacki i babcia Anna
Czwartek – 16.05.2019 r. – św. Andrzeja Boboli
700

+ Andrzej Skierski – popogrzebowa
+ Teresa Grzybowska – popogrzebowa
+ Konstanty Fabiński – gregorianka
+ Jacek Siemiński (w 13 r. śm.), Zbigniew Siemiński i rodzice,
rodzeństwo z obojga stron
1900
Msza św. w NFRR
Piątek – 17.05.2019 r.
700
830
1800
W intencji GMOP i opiekuna ks. .Bartka
1800
+ Konstanty Fabiński – gregorianka
1800
+ Mama Regina, ojciec Władysław i zmarli z rodziny
– intencja od synów
Sobota – 18.05.2019 r.
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Sławomira w dniu urodzin
700
+ Anna i Jan Kleist, Henryk i Kazimierz Czapliccy oraz dusze w czyśćcu
cierpiące
830
+ Czesław Czyżewski – intencja od rodziny z Oleśnicy
00
18
+ Mama Halina (w 9 r. śm.), tata Wacław Krepowicz oraz dziadkowie
i zmarli z rodziny
1800
+ Bernadeta Blachowska (w 4 r. śm.)
1800
+ Konstanty Fabiński – gregorianka
Niedziela – 19.05.2019 r.
700
+ Barbara Szymańska i Łukasz Kamiński
930
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej dla Elżbiety z okazji 85 urodzin oraz w intencji
zmarłego brata bliźniaka Stefana
930
+ Edward, Zofia i Halina Parzych
930
+ Konstanty Fabiński – gregorianka
1100góra I Rocznica I Komunii
1100góra W pewnej intencji
1100góra + Irena Spychalska (w r. śm.)
1230
+ Ojciec Aleksander Weneny
1230
+ Mąż Józef Czaplewski (w 20 r. śm.) i zmarli z rodziny
1500
+ Helena Jagielska (w dniu urodzin) i Józefa Tadajewska (w r. śm.)
1500
O Bożą opiekę dla dzieci walczących z chorobą nowotworową o
potrzebne łaski, zdrowie, dla dzieci które wyzdrowiały oraz życie
wieczne dla dzieci, które odeszły
00
16
Msza św. w NFRR
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże
i opiekę Matki Bożej dla Antoniny Kaczmarek z okazji 77 rocznicy
urodzin
830
1800
1800
1800

