Ogłoszenia Duszpasterskie

na XII Niedzielę Zwykłą
1. Po Mszy św. – zbiorka do puszek na cele organizacyjne Pieszej
Pielgrzymki na Jasną Górę. Polecamy ją ofiarności wiernych. Podczas
wszystkich Mszy św. kazania głosi dzisiaj kierownik grudziądzkiej
pielgrzymki – ks. Piotr Śliwiński.
2. Od uroczystości Bożego Ciała trwają dni eucharystyczne, dawniej znane
jako oktawa Bożego Ciała. Msza Święta z procesją eucharystyczną
dzisiaj po Mszy św. o godz. 930 natomiast od jutra do czwartku włącznie
po Mszy św. o godz. 1800.
3. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
4. W czwartek przypada uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy
– głównej patronki naszej diecezji. Zapraszamy na diecezjalne obchody.
5. W czwartek o godz. 1900 – ostatnie przed wakacjami spotkanie
Wspólnoty Modlitewno – Ewangelizacyjnej Emaus.
6. W piątek z racji uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa
nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
7. W sobotę o godz. 1600 – spotkanie Parafialnego Klubu Seniora.
8. W czasie wakacji Biuro Parafialne czynne będzie w poniedziałki,
środy i piątki. Godziny czynności biura w tych dniach pozostają
bez zmian.
9. Zachęcamy do udziału nabożeństwie czerwcowym, które w naszym
kościele odprawiane jest każdego dnia po Mszy św. wieczornej.
10. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Bogumił Treichel z ul. Korczaka 5, lat 70
+ Maria Kalinowska z ul. Śniadeckich 64, lat 86
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Uroczystość dziękczynna Radia Maryja
Rodzina Radia Maryja zaprasza na wyjazd do Częstochowy na uroczystość
dziękczynną Radia Maryja w dniach 13 i 14 lipca 2019 r. Noclegi w Domu
Pielgrzyma. Koszt 120 zł. Zapisy w Biurze Parafialnym i biurze Radia
Maryja. Bliższych informacji udzielają:
Ludwika 720 159 496, Władysława 720 017 814.

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:
poniedziałek, środę i piątek
od 16.00 do 18.00
oraz w środę i piątek od 10.00 do 12.00
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Zapraszamy na diecezjalne obchody
Uroczystości Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy – Głównej Patronki Diecezji
Toruńskiej przypada w najbliższy czwartek 27 czerwca. Zapraszamy
do udziału w tradycyjnej procesji ulicami miasta i centralnej Mszy św.
o godz. 1800, której będzie przewodniczył ks. bp Wiesław Śmigiel – Pasterz
Diecezji Toruńskiej. Program uroczystości przedstawia się następująco:
1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego (sanktuarium Miłosierdzia
Bożego)
00
16
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy (sanktuarium
Miłosierdzia Bożego)
15
16
Procesja do sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy
00
18
Msza św. (sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy)
Modlitwa o pokój na świecie – koncert pieśni maryjnej.
Ten dzień jest świętem całej diecezji: duchowieństwa, sióstr zakonnych,
dzieci, młodzieży i dorosłych. Mamy za co dziękować.
o. Wojciech Zagrodzki CSsR
Kustosz Sanktuarium Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Toruniu

50. rocznica koronacji Figury Matki Bożej Lipskiej
Drodzy bracia duchowni, osoby konsekrowane,
umiłowani w Chrystusie siostry i bracia!
Od wieków wierni licznie pielgrzymują do Matki Bożej z Lip k. Lubawy,
aby w tym sanktuarium razem z Maryją przez Jezusa Chrystusa powierzyć
Bogu wszystkie swoje sprawy. Kult Matki Bożej Lipskiej zatacza coraz
szersze kręgi i znacznie przekracza granice diecezji toruńskiej, a wiernych
otwiera na słowo Boga, przynagla do nawrócenia, prowadzi
do sakramentów oraz umacnia w chrześcijańskim życiu. Każdego roku
do Lip przybywają małżonkowie, całe rodziny, dzieci i młodzież, starsi,
chorzy, samotni i potrzebujący! Wszyscy spieszą ze swoimi intencjami do
troskliwej i wrażliwej Matki, by otworzyć się i doświadczyć Miłości Boga!
W tym roku mija 50 lat od ukoronowania papieskimi koronami figury Matki
Bożej z Lip. Ceremonii koronacji dokonał przed laty Sługa Boży kard.
Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, a towarzyszył Mu m.in.
bp Kazimierz Józef Kowalski, Biskup Chełmiński. Bardzo podniośle
i radośnie świętowano również 25. lecie koronacji, którym przewodniczył
kard. Józef Glemp, Prymas Polski.
W tym roku dopisujemy nową jubileuszową kartę, a przede wszystkim
chcemy po raz kolejny wyrazić naszą miłość i zaufanie do Matki Bożej.
Dlatego bardzo serdecznie zapraszam duchownych, osoby konsekrowane
i wiernych świeckich na 50. lecie koronacji figury Matki Bożej
do Sanktuarium w Lipach-Lubawie. Sumie Odpustowej, 2 lipca br., o godz.
1030, przewodniczyć będzie oraz wygłosi homilię abp Wojciech Polak,
Prymas Polski.
Jeszcze raz zapraszam do wspólnego świętowania, by razem z Maryją
wyśpiewać radosny hymn: „Wielbi dusza moja Pana…”!
Wasz biskup Wiesław
INTENCJE 24.06.2019 r. – 30.06.2019 r.
Poniedziałek – 24.06.2019 r. – Narodzenie św. Jana Chrzciciela
700
+ Rodzice: Henryk (w dniu urodzin) i Teresa (z okazji urodzin)
830
+ Jerzy Wołowski – popogrzebowa
830
+ Zygmunt, Jan (z okazji imienin), Bronisław (z okazji dnia ojca)
1800
+ Ojciec Jan (w dniu imienin)
1800
+ Jerzy Wilewski – gregorianka
Wtorek –25.06.2019 r.
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i pomoc
Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin
30
8
+ Piotr Ostrowski – popogrzebowa

1800
+ Jerzy Wilewski – gregorianka
Środa – 26.06.2019 r.
700
+ Tata Józef (w 43 r. śm.) oraz zmarli z rodzin z obojga stron
830
+ Jerzy Wilewski – gregorianka
1800
+ Waldemar Sulerzycki (w 8 r. śm.) i rodzice z obojga stron
Czwartek – 27.06.2019 r. – NMP Nieustającej Pomocy
700
+ Marian, Alfred, ks. Mieczysław, Katarzyna i zmarli z rodzin obojga stron
700
W intencji Panu Bogu wiadomej
30
8
+ Jerzy Wilewski – gregorianka
830
+ Bożena Maria Jankiewicz
1800
+ Edward Lipniewski (w 5 r. śm.), rodzice z obojga stron, zmarli z rodziny
i dusze w czyśćcu cierpiące
Piątek – 28.06.2019 r. – Najświętszego Serca Pana Jezusa
700
+ Henryk Prusaczyk (w 5 r. śm.)
830
1800
+ Jerzy Wilewski – gregorianka
00
18
W podziękowaniu za życie i pracę Sługi Bożego ks. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego dla dobra Kościoła, Ojczyzny i Świata, z prośbą o rychłą
beatyfikację
Sobota – 29.06.2019 r.
700
+ Bronisław (w 19 r. śm.), Zofia, Bogumiła, Wioletta, Stanisław
i wszystkie dusze czyśćcowe
830
+ Lucyna Prarat, Elżbieta Bączkowska i Teresa Szczepanowska
830
+ Jerzy Wilewski – gregorianka
00
18
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże,
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Krystyny i Janusza z okazji 50 rocznicy
ślubu
1800
+ Mąż Piotr Wiśniewski (w dniu imienin), rodzice z obojga stron, bracia,
siostra Danuta i szwagrowie
Niedziela - 30.06.2019r.
700
+ Henryk i Katarzyna Gisicka oraz zmarli z rodziny Kubickich: Jan,
Renata, Władysław i Elżbieta
30
9
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
+ Antoni Przerwa (w 1 r. śm.)
1100góra + Piotr Kunicki (w 29 r. śm. i z okazji imienin ) oraz zmarli z rodziny
1100góra + Zygmunt (w 55 r. śm.) i zmarli z rodziny – intencja od żony z dziećmi
1230
+ Lucyna Paczkowska i Roman Borkowski
1500
+ Czesław Cichosz (z okazji dnia ojca) – intencja od dzieci
1800
+ Jerzy Wilewski – gregorianka

