Ogłoszenia Duszpasterskie

na XXVIII Niedzielę Zwykłą
1. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na cele gospodarcze naszej parafii
natomiast zbiórka do puszek na papieski Fundusz Dzieło Nowego
Tysiąclecia.
2. 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.
3. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
połączona z nabożeństwem różańcowym. W tym tygodniu nie będzie
spotkania Kręgu Biblijnego.
4. W czwartek po wieczornej Mszy św. spotkanie Bractwa św. Józefa.
5. W piątek o godz. 1630 – spotkanie Grupy Modlitewnej Ojca Pio,
natomiast po wieczornej Mszy św. okolicznościowe spotkanie Żywego
Różańca, Apostolstwa Margaretka i Klubu Seniora.
6. W najbliższą niedzielę rozpoczynamy trzydniowe rekolekcje parafialne
poprzedzające Odpust Parafialny ku czci św. Jana Pawła II. Poprowadzi je
ks. Paweł Szczęsny. Nauki rekolekcyjne – podczas wszystkich Mszy św.
niedzielnych, w poniedziałek o godz. 830 i 1800 oraz we wtorek o godz. 830.
Spowiedzi słuchamy 15 minut przed każdą Mszą św. natomiast
w poniedziałek od godz. 800 i 1730.
W poniedziałek i wtorek zbierana będzie kolekta dla rekolekcjonisty, jako
wyraz wdzięczności za wygłoszone Słowo Boże.
Rekolekcje zakończą się w dzień Odpustu Parafialnego ku czci św. Jana
Pawła II, czyli we wtorek o godz. 1800. Mszy św. przewodniczyć będzie
Ksiądz Biskup Wiesław Śmigiel, który dokona poświęcenia witraża
poświęconego sakramentowi małżeństwa, ufundowanego przez ks. Prałata
Henryka Kujaczyńskiego.
7. Za tydzień rozpoczynamy Tydzień Misyjny. Kolekta z przyszłej niedzieli
przeznaczona jest na Misje, natomiast zbiórka do puszek na wsparcie
działalności Grudziądzkiego Centrum Caritas.
8. W minionym tygodniu zmarli:
+ Jerzy Brzezicki z ul. Śniadeckich 30, lat 82
+ Zenon Michałowski z ul. Śniadeckich 46, lat 63
+ Stanisław Ochociński z ul. Śniadeckich 1, lat 78
+ Maria Cichowicz z ul. Korczaka 9, lat 78
+ Ryszard Smaga z ul. Jackowskiego 54, lat 68. Wieczny odpoczynek…
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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 .

Wypominki jednorazowe i roczne
Obok Biuletynu wyłożone są kartki na wypominki. Można je składać
w Biurze Parafialnym. Wypominki roczne odczytywane będą w drugi piątek
miesiąca podczas Mszy św. o godz. 1700, wypominki jednorazowe – od 2 do 8
listopada po Mszach św. o godz. 830 i 1800.

Procesja Fatimska
Zapraszamy na Uroczystości Odpustowe ku czci NMP z Fatimy, które odbędą
się w dniu dzisiejszym w parafii na Lotnisku. O godz. 1830 Suma Odpustowa,
a po niej – Procesja Fatimska ulicami Parafii.
INTENCJE 14.10.2019r. –20.10.2019 r.
Poniedziałek – 14.10.2019 r.
700
+ Michał – gregorianka
830
1800
+ Zbigniew Magdziński – intencja od sąsiadów z ulicy Korczaka 27 III klatka
1800
O łaskę zdrowia dla Kazimierza
1800
Tata Iwan (w dniu urodzin)
Wtorek – 15.10.2019 r. – św. Teresy od Jezusa
700
+ Michał – gregorianka
830
+ Albin Kopczyński (w 4 r. śm.) oraz brat Bogdan (w 1 r. śm.)
– intencja od żony i dzieci z rodzinami
1800
+ Mąż Tadeusz Kulkowski (w 5 r. śm.)
– intencja od żony, córki z rodziną i syna
1800
+ Zdzisław Grzywacz (w 60 r. ur.) – intencja od żony i syna z rodziną
1800
+ Siostra Beata (w r. śm.), siostra Anna, ojciec Stanisław i dziadkowie:
Koszewscy i Danielak
Środa – 16.10.2019 r. – św. Jadwigi Śląskiej
700
+ Michał – gregorianka
830
+ Jadwiga Panter – popogrzebowa
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Krystyny w dniu urodzin
00
18
+ Mama Klara ( w 16 r. śm.), ojciec Jan (z okazji urodzin)
1800
+ Fryderyk Gaj (w rocznicę urodzin)
Czwartek – 17.10.2019 r. – św. Ignacego Antiocheńskiego
700
+ Michał – gregorianka
830
+ Helena (w r. śm.), Czesław, Anita, Błażej
830
+ Hipolit (z okazji urodzin) i brat Napoleon i rodzice obojga stron
1800
+ Marzena Szczęsna – popogrzebowa
1800
+ Konrad Nawrocki (w dniu urodzin) oraz zmarli z rodziny z obojga stron
1800
+ Małgorzata Tobola (w dniu imienin i w 1 r. śm.)

Piątek – 18.10.2019 r. – św. Łukasza Ewangelisty
700
+ Michał – gregorianka
700
+ Mama Leokadia Dudzik (w 96 r. ur.), tata Józef (w 58 r. śm.) i zmarli
z rodziny
30
8
W podziękowaniu za dar sakramentu chrztu św. syna Jana, z prośbą o Boże
błogosławieństwo na dalsze lata
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Zofii i Leszka z okazji 50 rocznicy
ślubu oraz dla dzieci z rodzinami
1800
+ Genowefa Rafińska (w 28 r. śm.)
00
18
W intencji GMOP i opiekuna ks. Bartka
1800
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla ks. Łukasza w dniu
imienin – intencja od Klubu Seniora, Apostolatu .Margaretka i Żywego
Różańca
Sobota – 19.10.2019 r.
700
+ Michał – gregorianka
830
+ Mama Helena (w 17 r. śm.), ojciec Bernard Lotkowscy, mąż Jan
Gawroński (w 35 r. śm.) i zmarli z rodziny
1800
+ Ireneusz Gólski (w 5 r. śm.), rodzice z obojga stron i rodzeństwo z obojga
stron: Marian , Krystyna i Florian
1800
+ Edyta Sakwińska (z okazji urodzin)
1800
+ Bogumiła Przybylska (w 7 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron
Niedziela - 20.10.2019 r.
700
+ Michał – gregorianka
930
+ Urszula Zakrzewska (w dniu imienin) oraz mąż Andrzej Szydłowski (w dniu
urodzin)
1100góra W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie na dalsze lata w 50 rocznicę ślubu dla Urszuli i Tadeusza Stańczak
oraz opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i ich rodziny
1100dół + Józef Ataman (w 33 r. śm.)
1230
+ Irena Spychalska (w dniu imienin)
1230
+ Zmarli z rodziny Dobies: Jan, Władysława, Władysław i Mirosław
1230
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Rozalii w dniu 90 urodzin
1500
+ Irena Kitłowska (z okazji imienin) i Irena Suchojad (z okazji imienin)
00
15
+ Rodzice: Irena i Władysław Plebaniak oraz rodzice i rodzeństwo z obojga
stron
1600
Msza św. w NFRR
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Edmunda w 80 rocznicę urodzin

