Ogłoszenia Duszpasterskie

na XXVII Niedzielę Zwykłą
1. Zachęcamy wszystkich parafian do licznego udziału w nabożeństwie
różańcowym, które w naszym kościele odprawiamy: dla dzieci:
w poniedziałek, środę i piątek o godz. 1700, natomiast dla młodzieży
i dorosłych każdego dnia o godz. 1730.
2. Jutro o godz. 1900 – spotkanie Akcji Katolickiej.
3. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
połączona z nabożeństwem różańcowym. Po wieczornej Mszy św. –
spotkanie Kręgu Biblijnego.
4. W czwartek o godz. 1600 – spotkanie Klubu Seniora. O godz. 1630 –
katecheza sakramentalna dla dzieci pierwszokomunijnych.
O godz. 1900 – spotkanie organizacyjne Wspólnoty Modlitewno –
Ewangelizacyjnej Emaus związane z Kursem Biblijnym.
5. W najbliższy piątek, 11 października przypada 27 rocznica konsekracji
naszego kościoła. W liturgii dzień ten ma charakter święta. Zapraszamy
drogich parafian do wspólnej modlitwy za naszą parafię.
6. W piątek ze względu na Nabożeństwo Różańcowe dla dzieci o godz. 1700
oraz Nabożeństwo Różańcowe dla młodzieży i dorosłych, Msza św.
zbiorowa za zmarłych zostanie odprawiona w Dolnym Kościele.
7. W sobotę w godzinach od 800 do 1100 Ksiądz Proboszcz odwiedzi chorych,
których odwiedza ks. Marcin z posługą sakramentalną.
8. W sobotę Uroczystości Odpustowe NMP z Fatimy w parafii na Lotnisku.
O godz. 1830 Suma Odpustowa, a po niej – Procesja Fatimska ulicami
Parafii.
9. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza – przeznaczona na potrzeby
naszej parafii oraz zbiórka do puszek na papieski fundusz Dzieło Nowego
Tysiąclecia.
Konsekracja świątyni
W ciągu roku są dwa dni, szczególnie ważne dla każdej świątyni: dzień
jej patrona i rocznica jej poświęcenia. Pierwszy z nich jest odpowiednikiem
naszych imienin - w tym dniu w kościele obchodzona jest uroczystość
odpustowa (często przenoszona - ze względu na możliwość uczestnictwa
większej liczby wiernych - na najbliższą niedzielę). Dzień rocznicy
poświęcenia kościoła jest analogią do wspomnienia dnia przyjęcia chrztu.
Przez chrzest człowiek staje się dzieckiem Bożym; przez poświęcenie
świątynia staje się budynkiem przeznaczonym do wyłącznej służby Bożej.
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II Kongres Rodzin Rejonu Grudziądzkiego
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Rejonu Grudziądzkiego zaprasza
małżonków, rodziców i wychowawców z parafii rejonu grudziądzkiego na II
Kongres Rodzin Rejonu Grudziądzkiego pt. Kościół w służbie rodziny.
Odbędzie się on 19 października w kościele św. Maksymiliana Kolbe
w Grudziądzu na Strzemięcinie (cz. I) oraz w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Grudziądzu przy ul. Korczaka 23 (cz. II). Po Mszy św.
przewidziano dwie sesje: pierwsza poświęcona zostanie szczęściu
w małżeństwie i rodzinie oraz Koncepcji Poradnictwa Rodzinnego, druga
relacjom rodziców i wychowawców z nastolatkami w rodzinie.
Rodzice, którzy przybędą z małymi dziećmi będą mogli oddać dzieci pod
opiekę na zorganizowane dla nich specjalne spotkanie animacyjne.
W programie:
9.30

Msza Święta. Przewodniczy – ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba
MSF (Poznań). Kościół św. Maksymiliana Kolbego w Grudziądzu
przy ul. Wyspiańskiego 1.

10.45 Konferencje kongresowe. Zespół Szkół Ogólnokształcących w
Grudziądzu przy ul. Korczaka 23.
Dokładny program podany jest na stronie internetowej parafii św.
Maksymiliana w Grudziądzu www.maksymilian.grudziadz.pl .

Kurs Biblijny Emaus
W imieniu Wspólnoty Modlitewno-Ewangelizacyjnej Emaus oraz Szkoły
Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej zapraszamy na kurs biblijny Emaus.
Kurs odbędzie się w naszej parafii w sali na dole w dniach od 11 do 13
października 2019 r. Rozpoczęcie – w piątek o godz. 1800 (Msza św.),
zakończenie – w niedzielę ok. godz. 1500. Koszt kursu – 30 zł (koszty
organizacyjne oraz obiad i kolacja w sobotę) – można wpłacić na miejscu.
Zgłoszenia przyjmujemy do 9 października tel. 698 550 318 lub e-mail
parafia@maksymilian.grudziadz.pl . Prosimy zabrać ze sobą Pismo św.,
notatnik i długopis. Przyjdź, jeśli chcesz spróbować wejść w relację ze Słowem
Bożym, jeśli pragniesz poznawać i rozumieć Pismo Święte.
Kurs Przedmałżeński
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego organizuje Kurs Przedmałżeński.
Wszystkie chętne osoby odsyłamy do plakatu umieszczonego w kruchcie
kościoła. Kurs rozpoczyna się 20 października 2019 roku o godz. 17.00 w Salce
Parafialnej.
INTENCJE 07.10.2019 r. – 13.10.2019 r.
Poniedziałek – 07.10.2019 r. – NMP Różańcowej
700
+ Michał – gregorianka
830
+ Rodzice: Marianna i Stanisław Rząca
1800
Żywy Różaniec
1800
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Dary Ducha Świętego
dla Marcina i Arkadiusza
1800
O łaskę zdrowia dla Marioli
Wtorek – 08.10.2019 r.
700
+ Michał – gregorianka
830
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla
ks. Prałata Henryka Kujaczyńskiego
1800
+ Adam Hammermeister (w 22 r. śm.), rodzice z obojga stron i zmarli
z rodziny
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski podczas pielgrzymki do Świętej Lipki
i Gietrzwałdu – intencja od Pielgrzymów
Środa – 09.10.2019 r.
700
+ Michał – gregorianka
830
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej
dla córek i ich rodzin
00
18
W podziękowaniu za otrzymane łaski, zdrowie, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny

1800
1800

+ Stefania Karpiusz i bratowa Janina, brat Alojzy Jasińscy
+ Gizela Bielecka – intencja od sąsiadów z ul. Korczaka 27 ( 3- klatka)

Czwartek – 10.10.2019 r.
700
+ Michał – gregorianka
830
1800
+ Mąż Alfons Wardziński (w 5 r. śm.)
1800
+ Marek Bartnicki
Piątek – 11.10.2019 r. - Rocznica poświęcenia własnego kościoła
700
+ Michał – gregorianka
830
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia
dla ks. Henryka Kujaczyńskiego – intencja od parafianki
1700dół Msza św. zbiorowa za zmarłych
1800
+ Feliks Kęsik (w 18 r. śm.) i rodzice z obojga stron
1800
+ Rodzice: Maria i Ryszard Pankowscy
1800
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Marioli –
intencja od rodziny z okazji urodzin
Sobota –12.10.2019 r.
700
+ Michał – gregorianka
830
+ Mąż Marek (w dniu urodzin ) i zmarli z rodziny
00
18
W podziękowaniu za otrzymane laski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, zdrowie dla Marii i Bolesława w 50 rocznicę ślubu
oraz dla synów i ich rodzin
1800
+ Mama Barbara Kurczewska i Eugeniusz Grajkowski (w 8 r. śm.)
oraz dziadkowie: Piwowarscy i Kruczewscy
1800
+ Zygmunt (w 3 r. śm.) i Agata oraz Antoni i Zofia
Niedziela – 13.10.2019 r.
700
+ Mąż Franciszek Osiński (w 15 r. śm.) i zmarli z rodziny
i rodzice z obojga stron
30
9
Rodziny Szensztackie
930
+ Żona Renata Góralska (w 2 r. śm. i w dniu urodzin)
1100góra + Irena, Wanda, Łucja i Jan Zielińscy oraz Jan Rząca i Zdzisław Matulewski
1100dół + Zofia Ziemecka (w dniu urodzin )
1230
O Boże błogosławieństwo i orędownictwo Matki Bożej Nieustającej
Pomocy dla syna Jarosława w 40 rocznicę urodzin
1230
+ Mąż Jerzy Drzymalski ( w 3 r. śm.) – intencja od żony i rodziny
00
15
+ Halina i Franciszek Kurzyńscy oraz dziadkowie z obojga stron
1500
+ Jadwiga i Tadeusz Adamscy (z okazji imienin) – intencja od dzieci,
wnuków i prawnuków
1600dół Msza Święta w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego
1800
+ Michał – gregorianka

