Ogłoszenia Duszpasterskie

na XXI Niedzielę Zwykłą
1. Gościliśmy w ubiegłą niedziele w naszej parafii ks. Maksyma
Podlewskiego – proboszcza parafii NSPJ w Chersonie na Ukrainie.
W imieniu ks. Maksyma pragniemy serdecznie podziękować za złożone
w wysokości 8.000 zł i 50 Euro ofiary do puszek na remont jego kościoła.
2. Jutro obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi
Panny
00
Częstochowskiej. Po Mszy św. o godz. 18 będzie miło miejsce
odnowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.
3. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
4. W najbliższą niedzielę o godz. 930 Msza św. w intencji Żywego Różańca.
Po Mszy św. – spotkanie w sali na dole.
5. Przypominamy, że w okresie wakacyjnym Biuro Parafialne jest czynne
w poniedziałki, środy oraz piątki. Godziny czynności pozostają bez
zmian. W piątek – ze względu na rejonowe spotkanie katechetyczne
rozpoczynające się Mszą św. o godz. 1000 – Biuro Parafialne przed
południem będzie nieczynne.
6. Od niedzieli 8 września rozpoczniemy odprawianie Mszy św.
o godz. 1100 z udziałem dzieci w dolnym kościele. W tym dniu odprawiona
zostanie Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego, podczas której zostaną
poświęcone tornistry i przybory szkolne. W związku z tym zachęcamy
szczególnie dzieci i młodzież do przystąpienia do spowiedzi w pierwszy
piątek września o godz. 1600.
7. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Władysław Sędzikowski z ul. Śniadeckich 64, lat 70,
+ Jerzy Zielaskowski z ul. Zamenhoffa 12, lat 87,
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Zaproszenie na uroczystość dziękczynną Radia Maryja
Biuro Radia Maryja w Grudziądzu 7 września (sobota) 2019 r. organizuje
autokarowy wyjazd do Torunia na uroczystość dziękczynną Radia Maryja.
Zapisy w Biurze Parafialnym, w Biurze Radia Maryja oraz telefonicznie:
Ludwika 720 159 496, Halina 502 002 176, Elżbieta 605 836 633. Zbiórka
na Strzemięcinie przy Aptece obok przystanku autobusowego o godz. 800.
Koszt wyjazdu – 20 zł.

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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Sanktuarium Maryjne w Gietrzwałdzie
Gietrzwałd jest położony w połowie drogi między
Ostródą i Olsztynem, w ziemi warmińskiej.
Miejscowość ta jest słynna z powodu mających
tu miejsce objawień Najświętszej Maryi Panny,
które do tej pory jako jedyne na ziemiach
polskich zostały oficjalnie uznane przez władzę
kościelną.
Objawienia gietrzwałdzkie miały miejsce
dziewiętnaście lat po objawieniach w Lourdes
i trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku.
Głównymi wizjonerkami były: trzynastoletnia
Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara Samulowska. Obie pochodziły
z niezamożnych polskich rodzin. Matka Boża przemówiła do nich po polsku,
co miało szczególne znaczenie na terenach zaboru pruskiego, które były
poddawane w tamtym czasie intensywnej germanizacji.
W wielkim skrócie przebieg objawień był następujący: Matka Boża objawiła
się pierwszy raz Justynie, kiedy powracała z matką z egzaminu przed
przystąpieniem do Pierwszej Komunii świętej. Następnego dnia „Jasną Panią”
w postaci siedzącej na tronie z Dzieciątkiem Jezus pośród Aniołów nad klonem
przed kościołem w czasie odmawiania różańca zobaczyła też Barbara
Samulowska.

Na zapytanie dziewczynek: Kto Ty Jesteś? Odpowiedziała: „Jestem
Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta!” Na pytanie: Czego żądasz
Matko Boża? Padła odpowiedź: „Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali
różaniec!”. Dalej między wieloma pytaniami o zdrowie i zbawienie różnych
osób, dzieci przedłożyły i takie: „Czy Kościół w Królestwie Polskim będzie
oswobodzony?” „Czy osierocone parafie na południowej Warmii wkrótce
otrzymają kapłanów?” – W odpowiedzi usłyszały: „Tak, jeśli ludzie gorliwie
będą się modlić, wówczas Kościół nie będzie prześladowany, a osierocone
parafie otrzymają kapłanów !”
Aktualność tych pytań potwierdzały prześladowania Kościoła katolickiego
w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym przez carat i ograniczaniu
jego wpływów w zaborze pruskim w okresie Kulturkampfu. Odpowiedzi Matki
Bożej przyniosły wtedy pocieszenie Polakom. Faktycznie one się wypełniły.
Stąd Polacy ze wszystkich dzielnic tak gromadnie nawiedzali Gietrzwałd.

Zapraszamy na film: „Tajemnica Ojca Pio”
Autorem scenariusza i reżyserem filmu jest hiszpański twórca Jose Maria
Zavala, który wprost przyznaje: „Dzięki niemu – o. Pio – się nawróciłem.
To on zmienił moje życie i życie wielu ludzi na całym świecie. Swoją pokorą,
znoszeniem cierpienia w ciszy ukazał ludziom drogę do Boga,
u którego zresztą wiele wyprosił. Niezwykłe emocje towarzyszą widzowi,
gdy śledzi on autentyczne nagrania Ojca Pio i słyszy jego charakterystyczny,
jakby niepasujący do wizerunku głos. Projekcja filmu odbędzie w najbliższy
poniedziałek o godz. 1855 w grudziądzkim kinie Helios. Koszt biletu dla
mieszkańców parafii wynosi 13 zł.
INTENCJE 26.08.2019 r. – 01.09.2019 r.
Poniedziałek – 26.08.2019 r. – NMP Częstochowskiej
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla Bernadety
830
O szczęśliwy powrót Wojciecha z wyprawy
1800
+ Rodzice: Jan, Gertruda i brat Joachim – intencja od córki i wnuczki z rodziną
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Iwony i Tomasza w 23 rocznicę
ślubu
Wtorek – 27.08.2019 r. – św. Moniki
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i pomoc
Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin

830
1800
1800

+ Bożena Maria Jankiewicz
+ Rodzice: Małgorzata i Stanisław oraz zmarli krewni z obojga stron
O łaskę zdrowia i potrzebne siły dla brata Rafała

Środa – 28.08.2019 r. – św. Augustyna
700
O Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla
Kingi i Marty z okazji rozpoczęcia roku szkolnego
830
+ Zmarli z rodziny Lenckowskich, Cieszewskich, Nawrockich
00
18
W podziękowaniu za życie i pracę Sługi Bożego ks. Kard. Stefana
Wyszyńskiego dl dobra Kościoła, Ojczyzny i Świata, z prośbą o rychłą
beatyfikację
Czwartek – 29.08.2019 r. – św. Jana Chrzciciela
700
O Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i łaskę wiary dla Bartka
830
+ Ojciec Tadeusz Podgórski, dziadek Alfons Kuciński (w 20 r. śm.) i zmarli
z rodziny
1800
+ Kazimierz Kwiatkowski (w 16 r. śm.) i rodzice z obojga stron
Piątek – 30.08.2019 r.
700
+ Irena Wasążnik (w 1 r. śm.)
830
+ Irena Kuligowska – popogrzebowa
1800
+ Kazimiera (w 8 r. śm.), Jadwiga (w 14 r. śm.), Bronisław i Stanisław,
Ryszard, Krystyna i Mieczysław
1800
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jana
Staruszkiewicza
Sobota – 31.08.2019 r.
700 + Tomasz Grubiński (w 7 r. śm.)
830 + Rodzice: Teresa (w 1 r. śm.) i Henryk (w dniu urodzin) Błażyńscy
1800
+ Czesław Cichosz (w 17 r. śm.) i zmarli z rodziny
1800
+ Daniela i Jerzy Machcińscy i zmarli z rodziny z obojga stron
Niedziela – 01.09.2019 r.
700
+ Stanisław Tylicki – gregorianka
930
Żywy Różaniec
930
+ Rodzice: Gertruda i Stefan Jabłońscy i zmarli z rodziny Nagórskich
i Jabłońskich
1100góra + Rodzice: Karol i Jadwiga oraz dziadkowie z obojga stron
1100góra W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Elwiry w dniu urodzin
1230
+ Józef Piotrowski (w 8 r. śm.) – intencja od żony z dziećmi
1230
+ Jerzy Gruźlewski i zmarli z rodziny
1230
+ Tata Bronisław Przeworski (w dniu imienin) i mama Wanda Przeworska
00
15
+ Rodzice: Zofia i Edward Jabłońscy i brat Eugeniusz
1800
+ Stefan Grzybowski i Teresa Grzybowska

