Ogłoszenia Duszpasterskie

na XVIII Niedzielę Zwykłą
1. W imieniu MIVA Polska pragniemy serdecznie podziękować za ofiary
złożone na misje w ramach akcji „Św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr
szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy”. Zebraliśmy
i przekazaliśmy 1.780 zł.
2. W czwartek rozpoczął się sierpień, który od lat przeżywany jest w naszej
Ojczyźnie jako miesiąc trzeźwości. Zachęcamy, aby podjąć to wyzwanie
nie tylko jako ofiarę czy trud osobistego doskonalenia, ale także jako wyraz
troski o polskie rodziny i młode pokolenia. Wierzymy bowiem, że nasze
wyrzeczenie połączone z darem modlitwy przyczyni się do kształtowania
trzeźwego społeczeństwa i będzie wsparciem dla ludzi uzależnionych.
3. We wtorek obchodzimy święto Przemienienia Pańskiego.
4. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
5. W piątek o godz. 1700 – Msza święta zbiorowa za zmarłych polecanych
w wypominkach rocznych.
6. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza. Za każde wsparcie składamy
serdeczne Bóg zapłać.
7. Już za kilkanaście dni obchodzić będziemy nasz parafialny odpust ku czci
św. Maksymiliana Kolbe. Z tej okazji w najbliższą niedzielę po Mszach św.
w naszym kościele odbędzie się spotkanie z doktorem Robertem Zadurą
poświęcone życiu św. Maksymiliana. Doktor Zadura jest autorem książek
poświęconych osobie bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, byłym
dyplomatą Polski w Niemczech, ale również znawcą postaci patrona naszej
parafii, czyli św. Maksymiliana.
8. W minionym tygodniu odeszła do wieczności:
+ Krystyna Korzep z ul. Śniadeckich 56, lat 97
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
 8 VIII – św. Dominik (ok. 1170-1221), hiszpański kapłan, założyciel
Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanów,
 9 VIII – św. Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein (1891-1942),
nawrócona filozof żydowska, karmelitanka, zamordowana w Auschwitz,
patronka Europy,
 10 VIII – św. Wawrzyniec (III w.), rzymski diakon, opiekun ubogich,
męczennik.

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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W trosce o trzeźwość Narodu
Z Apelu Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości
i osób uzależnionych na Sierpień – Miesiąc Abstynencji 2019
W tym roku naszym działaniom przyświeca hasło „Młodzi trzeźwi i wolni”.
Do najważniejszych czynników chroniących dzieci i młodzież przed
podejmowaniem zachowań ryzykownych zaliczamy: silną więź emocjonalną
z rodzicami, regularne praktyki religijne, zainteresowanie nauką szkolną,
a także szacunek do norm, wartości i autorytetów. Te wnioski potwierdza życie.
Katolickie wychowanie dzieci i młodzieży powinno być podstawą, na której
buduje się mocne, zdrowe, wolne i trzeźwe społeczeństwo. Dziś młode
pokolenie trzeba uczyć sztuki życia, uczyć kochać odpowiedzialnie.
Niezwykle istotne jest również wychowywanie do ofiarności i pracowitości.
Często młody człowiek sięga po alkohol i narkotyki, czy szuka zapomnienia
w inny sposób z powodu lęku. Trzeźwi młodzi to ci, którzy zachowują
abstynencję od alkoholu, a jednocześnie w wolności potrafią odrzucić
to wszystko, co im szkodzi, co niszczy radość i szczęście. Najlepsza ochrona
przed uzależnieniami, to miłość. A dobry rodzic, wychowawca, nauczyciel
to najlepszy profilaktyk. Dobry, to znaczy kochający mądrą miłością,
odpowiedzialny i uczący odpowiedzialności, wymagający od siebie i od innych.
cd. na 2 str.

Drodzy rodzice i dziadkowie!
Pokażcie swoim dzieciom i wnukom, jak piękne jest życie bez alkoholu.
Poświęćcie czas na wspólne rozmowy, spacery, na radosną zabawę.
Pamiętajcie o słowach bł. ks. Bronisława Markiewicza, że ten, kto wychowuje
dzieci i młodzież sięgając po alkohol, kto rozpija dzieci i młodzież, ten jest
zdrajcą narodu i wiary.
Drodzy Młodzi!
Nie dajcie się zniewolić! Nie lękajcie się zachowywać koniecznej abstynencji
przez całe swoje młode życie. Tylko to da wam gwarancję, że nie popadniecie
w ten straszliwy nałóg i tym samym nie zaprzepaścicie szansy na szczęśliwe
życie. Nie wierzcie, że alkohol załatwi za was jakiekolwiek problemy,
że wzmocni waszą atrakcyjność i da wam przyjaciół. Nie wierzcie reklamom,
które obiecują radość i przyjaźń z butelką piwa w ręku. Z odwagą wybierajcie
życie w przyjaźni z Jezusem i twórzcie nową kulturę, bo tylko ona daje
wspaniałe możliwości doświadczenia piękna, szczęścia, prawdziwej miłości
i wolności.
Świadomi powagi sytuacji w naszej Ojczyźnie prosimy o podjęcie dobrowolnej
abstynencji od alkoholu w sierpniu, w miesiącu wielkich patriotycznych
rocznic i świąt Maryjnych. Nasi przodkowie nie szczędzili sił i krwi, aby bronić
ziemi ojczystej. My także pokażmy, że jesteśmy gotowi bronić wolności
wyrzekając się tego, co zniewala tak wielu spośród nas. Wypracujmy w sobie
cnoty, dzięki którym staniemy się oparciem dla młodych, autorytetami tak
bardzo potrzebnymi w sytuacji upadku wartości. Niech decyzja o zachowaniu
abstynencji od alkoholu w sierpniu stanie się początkiem błogosławionej drogi
trzeźwości dla wszystkich rodaków w kraju i poza jego granicami. Bez
praktykowania świadomej abstynencji przez wielu Polaków nie będzie
trzeźwej Polski.
Niech Maryja, Królowa Polski, błogosławi naszym dobrym postanowieniom.
Niech wspiera nasze wysiłki podejmowane dla otrzeźwienia polskiego Narodu,
zwłaszcza realizację Narodowego Programu Trzeźwości. Niech powoła
licznych abstynentów, którzy z radością będą świadczyć, że Polska jest krajem
ludzi trzeźwych i wolnych.
Bp Tadeusz Bronakowski
Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski
ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych
INTENCJE 05.08.2019 r. – 11.08.2019 r.
Poniedziałek – 05.08.2019 r.
700
+ Mama Jadwiga (w 32 r. śm.) oraz krewni i znajomi

830
1800

O wiarę dla syna Patryka
+ Mama Władysława (w 4 r. śm.)

Wtorek – 06.08.2019 r. – Święto Przemienienia Pańskiego
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, zdrowie, zgodę i miłość dla Elżbiety i Pawła z okazji
8 rocznicy ślubu
830
O wiarę dla syna Patryka
00
18
+ Katarzyna Furmanek (w 16 r. śm.)
Środa – 07.08.2019 r.
700
+ Włodzimierz (w 27 r. śm.) i rodzice z obojga stron
30
8
O wiarę dla syna Patryka
1800
+ Mąż i tata Bolesław Kania (w rocznicę urodzin)
1800
+ Aleksandra Kułak – intencja od cioci Danuty i cioci Barbary
Czwartek – 08.08.2019 r. – św. Dominika
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Edmunda w dniu
90 urodzin
830
O wiarę dla syna Patryka
1800
O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i Dary Ducha Świętego dla
syna Daniela w dniu 19 urodzin
Piątek – 09.08.2019 r. – św. Teresy Benedykty od Krzyża
700
+ Mąż Adam Zieliński (w 1 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron
30
8
O wiarę dla syna Patryka
1700
Msza św. zbiorowa za zmarłych
1800
+ Rodzice: Janina (w 11 r. śm.), Jan, brat Wiesław Tarka, Bolesław Kania
i zmarli z rodziny
Sobota – 10.08.2019 r. – św. Wawrzyńca
700
+ Teodozja i Jan – intencja od chrześniaczki
830
O wiarę dla syna Patryka
1800
+ Syn Błażej (w 1 r. śm.) – intencja od rodziców i Firmy Eldom
Niedziela - 11.08.2019 r.
700
+ Rodzice: mama Józefa (w 4 r .śm.) i ojciec Stanisław (w 10 r. śm.)
Błażejewscy oraz babcie i dziadkowie – intencja od syna
930
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Małgorzaty, Sławomira, Kingi i Patryka
00góra
11
+ Regina i Zbigniew Bileccy (w r. śm.)
1230
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Magdaleny i Tomasza
z okazji 11 rocznicy ślubu oraz w dniu urodzin syna Macieja
1500
+ Henryk Gierej (w r. śm.) i zmarli z rodziny Gierej
1800
+ Mąż Jacek Nowakowski (z okazji urodzin) – intencja od żony

