Ogłoszenia Duszpasterskie
na I Niedzielę Adwentu
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy okres Adwentu, czyli czas
oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. To nasze oczekiwanie postarajmy
się wyrazić również poprzez udział w roratach, które w naszym kościele
odprawiać będziemy o godz. 630 od poniedziałku do soboty. Dzieci
zapraszamy na roraty we wtorki i czwartki na godz. 1700 do dolnego
kościoła. Dzieci zachęcamy do przyniesienia ze sobą lampionów, z którymi
gromadzimy się w wejściu do kościoła od ul. Korczaka.
2. Już po raz 26 w okresie Adwentu Caritas w Polsce organizuje Wigilijne Dzieło
Pomocy Dzieciom. Przekazując na ten cel 8 zł otrzymamy małą świecę,
natomiast za 15 zł można otrzymać dużą świecę.
3. W najbliższy wtorek o godz. 1900 – spotkanie Akcji Katolickiej.
4. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek. W tym tygodniu spotkanie Kręgu
Biblijnego odbędzie się wyjątkowo w czwartek po Mszy św. wieczornej.
5. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:
 I czwartek – spotkanie Apostolatu Margaretka o godz. 1630;
nabożeństwo o dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych
o godz. 1730.
 I piątek – O godz. 1500 Koronka i rozpoczęcie Adoracji
Najświętszego Sakramentu. Spowiedź od godz. 1600. Msza św.
wotywna do NSPJ o godz. 1630 i 1800.
 I sobota – po Mszy św. o godz. 700 zapraszamy na modlitwy
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy całego
świata. W tym dniu kapłani odwiedzą również chorych z posługą
sakramentalną.
6. W najbliższą niedzielę czcimy Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi
Panny. Podczas Mszy św. o godz. 930 uroczyste ślubowanie pierwszych
członków Rycerstwa Niepokalanej, które w tym dniu powstanie w naszej
parafii.
7. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej
parafii, natomiast zbiórka do puszek będzie wyrazem naszej troski
o Kościół na Wschodzie.
8. W nadchodzącym tygodniu Pan Organista będzie roznosił opłatek
przy ul. Śniadeckich 74-86. Opłatek można nabyć również w Biurze
Parafialnym.

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:
od poniedziałku do piątku
od 1600 do 1800
oraz w środę i piątek od 1000 do 1200
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Zapraszamy na Adwentowe Dni Skupienia dla Mężczyzn
Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Toruńskiej i Bractwo św. Józefa
Diecezji Toruńskiej zapraszają w dniach od 2 do 4 grudnia 2019 roku
na Adwentowe Dni Skupienia dla Mężczyzn: „Idźcie do św. Józefa”. Odbędą
się one w trzech rejonach duszpasterskich naszej diecezji. W Rejonie
Grudziądzkim 3 grudnia 2019 roku w parafii św. Józefa Oblubieńca
w Grudziądzu – Mniszku.
W programie:
godz. 1700 Konferencje:
 ks. prof. Dariusz Kotecki:
O słuchaniu Słowa Bożego w świetle życia św. Józefa
 diakon prof. Waldemar Rozynkowski:
Doświadczenie ojca w życiu bł. ks. Stefana Wincentego
Frelichowskiego
00
godz. 18 Msza św.
Przewodniczy bp Józef Szamocki
00
godz. 19 Agapa
godz. 1930 Zawierzenie mężczyzn św. Józefowi
Poprowadzi ks. kan. Bogdan Tułodziecki

Św. Mikołaj – Biskup, który pomagał ubogim
Św. Mikołaj, nazywany biskupem Miry urodził się w Patarze na terenie
obecnej Turcji około 270 roku. Od najmłodszych lat był bardzo pobożny
i chętnie pomagał ubogim. Pewnego dnia Mikołaj dowiedział się, że jeden z
mieszkańców Patary popadł w biedę. Wychowywał on trzy córki, które
z braku pieniędzy nie mogłyby wyjść za mąż. Biskup Miry wrzucił im przez
okno sakiewkę z pieniędzmi, co uchroniło je przed biedą. Gdy został biskupem
zasłynął wśród wiernych jako dobroczyńca i gorliwy duszpasterz. Mikołaj
uratował przed śmiercią trzech drobnych złodziejaszków upraszając
w Konstantynopolu cesarza Konstantyna I Wielkiego o darowanie im życia.

W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Władysław Śmigielski z ul. Śniadeckich 44, lat 87,
+ Leszek Bottcher z ul. Korczaka 5, lat 74.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
INTENCJE 02.12.2019 r. – 08.12.2019 r.
Poniedziałek – 02.12.2019 r.
630
+ Rodzice: Józefa i Ignacy oraz rodzeństwo: Natalia, Jan i Ania
830
+ Barbara Darczyńska - gregorianka
1800
+ Stanisław (w 24 r. śm.), Bronisław (w 19 r. śm.), Kazimiera, Jadwiga,
Ryszard, Krystyna i Mieczysław
1800
+ Kazimierz Goździk (w 4 r. śm.)
1800
+ Alicja Chrzanowska – intencja od mamy Bożeny
Wtorek – 03.12.2019 r.
630
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i pomoc dla
synów i ich rodzin
830
+ Władysława i Bolesław Kozak
180
Za dusze w czyśćcu cierpiące
1800
+ Kazimierz Wycinek (w dniu urodzin)
00
18
+ Benedykta Górska – intencja od III Róży Żywego Różańca
Środa – 04.12.2019 r.
630
O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Lilianny z okazji urodzin
30
8
W podziękowaniu za otrzymane laski, z prośbą o dalszą opiekę i pomoc Matki
Bożej Nieustającej Pomocy dla Ewy i Michała z ich dziećmi
1800
+ Rodzice: Helena i Henryk Stangel oraz dziadkowie z obojga stron
1800 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą dalsze Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej i zdrowie dla całej rodziny
1800
W intencji Panu Bogu wiadomej
Czwartek – 05.12.2019 r.
630

830
1800
1800
1800

+ Ojciec Jan Gola (w 57 r. śm.), mama Zofia Gola (w 31 r. śm.), siostra Janina
Wessel (w 12 r. śm.), szwagier Władysław Wessel (w 33 r. śm.) i mąż Jan
Skrzypek
+ Bruno Sander (w 13 r. śm.) i Alfreda Sander oraz dusze w czyśćcu cierpiące
O Boże błogosławieństwo dla ks. Bartka, opiekuna Apostolatu Margaretka
i dla kapłanów pracujących w naszej Parafii – intencja od Apostolatu
Margaretka
+ Rodzice: Gertruda i Franciszek, brat Ryszard oraz zmarli z obojga stron

Piątek – 06.12.2019 r.
630
+ Rodzice: Marta i Jan Galikowscy – intencja od syna Bogdana
830
1630
1800
+ Mąż Klemens Szurek (3 r. śm.)
00
18
+ Stanisław Górczyński (w 4 r. śm.) i zmarli z rodziny
1800
+ Marek Bartnicki
Sobota – 07.12.2019 r.
630
Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu
Sercu NMP
830
+ Helena Czemisow (w 1 r. śm.) i Janusz Czemisow
1800
+ Mama Karolina (w 100 r. ur.), ojciec Wacław; bracia: Tadeusz i Władysław
oraz dziadkowie z obojga stron
1800
+ Halina i Stefan Perlik oraz ich rodzice i zmarli z rodziny
00
18
Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla prawnuka
Mikołajka – intencja od Babci
Niedziela - 08.12.2019 r.
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski oraz o błogosławieństwo Boże, zdrowie
i opiekę Matki Bożej dla Marii (w dniu imienin)
930
Rodziny Szensztackie
930
+ Rodzice: Halina (28 r. śm.) i Alojzy (w 17 r. śm.) Bagniewscy oraz
dziadkowie z obojga stron
930
Za Parafian
1100góra + Syn Zbigniew Tuleja (w 13 r. śm.) i zmarli z rodziny
1100dół O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla kapłanów pracujących
w naszej parafii
1230
+ Piotr Lewandowski (w r. śm.) oraz Edmund, Regina Górscy i Alicja Długosz
1230
+ Jan (w 3 r. śm.) – intencja od żony, dzieci i wnuczek
1230
O łaskę zdrowia i szczęśliwą operację oraz opiekę Matki Bożej dla męża
1500
+ Ojciec Jerzy (w dniu urodzin), mama Joanna, rodzice z obojga stron i zmarli
z rodziny z obojga stron
1500
+ Maria Cichowicz – intencja od lokatorów z ul. Korczaka 9 m 19
1800
+ Mąż Henryk Pacan (w 2 r. śm.), rodzice: Marianna i Jan Kaniowscy,
teściowie: Ewa i Adam Pacan i siostra Teresa Pawlak

