Ogłoszenia Duszpasterskie
na III Niedzielę Adwentu
1. Dzisiaj oraz w niedzielę za tydzień po Mszach św. o godz. 930, 1100 i 1230
odbędzie się kiermasz świąteczny przygotowany przez pracowników
i uczestników Domu Dziennego Pobytu. Będzie można nabyć dekoracje
i ozdoby świąteczne. Dochód z kiermaszu przeznaczony zostanie na cele
naszej Parafii.
2. W dniu dzisiejszym zbiórka do puszek na wsparcie działalności
Grudziądzkiego Centrum Caritas. Zgodnie z zapowiedzią celem
szczególnym zbiórki jest „Pomoc dla Wojtusia”.
3. Zachęcamy do udziału w roratach, które w naszym kościele odprawiamy
o godz. 630 od poniedziałku do soboty. Dzieci zapraszamy na roraty
we wtorki i czwartki na godz. 1700 do dolnego kościoła.
4. W poniedziałek o godz. 1900 – spotkanie opłatkowe Żywego Różańca,
Apostolatu Margaretka, Klubu Seniora, GM Ojca Pio i Bractwa
św. Józefa.
5. W wtorek o godz. 1900 – spotkanie opłatkowe Parafialnej Rady
Duszpasterskiej i Gospodarczej oraz Akcji Katolickiej.
6. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek. Po Mszy św. wieczornej – spotkanie
Kręgu Biblijnego.
7. W czwartek od godz. 1600 do 1800 – spowiedź parafialna z udziałem księży
z dekanatu.
8. W piątek o godz. 1745 – nowenna do św. Ojca Pio oraz modlitwa Krucjaty
Różańcowej w intencji Ojczyzny.
9. Chorych i starszych parafian, którzy z okazji zbliżających się Świąt pragną
przystąpić do spowiedzi i Komunii św. należy zgłaszać telefonicznie lub
osobiście w Biurze Parafialnym. Kapłani odwiedzą tych chorych w sobotę
21 grudnia w godzinach przedpołudniowych.
10. Parafia Wniebowzięcia NMP przy ul Moniuszki 8 zaprasza na kolejne
spotkanie modlitewne w ramach cyklu Pokolenie JP II. Spotkanie
odbędzie się w najbliższy piątek o godz. 1930.
11. W nadchodzącym tygodniu Pan Organista będzie roznosił opłatek
na osiedlach domów jednorodzinnych.. Opłatek można nabyć również
w Biurze Parafialnym.
12. W minionym tygodniu odeszła do wieczności:
+ Gabriela Musielak z ul. Śniadeckich 11, lat 69
Wieczny odpoczynek…

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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Spowiedź w Dekanacie Grudziądz II
16 grudnia – poniedziałek 1700 – 1800
17 grudnia – wtorek
1600 – 1700
18 grudnia – środa
1600 – 1800
19 grudnia – czwartek 1600 – 1800
20 grudnia – piątek
1600 – 1800
21 grudnia – sobota
1600 – 1800
23 grudnia – poniedziałek 1600 – 1800

Parafia w Turznicach
Parafia w Pieńkach Król.
Parafia w Mniszku
Parafia na Strzemięcinie
Parafia Krzyża Świętego
Parafia na Rządzu
Parafia na Lotnisku

Zbiórka do puszek na „Pomoc dla Wojtusia”.
W niedzielę 15 grudnia będzie miała miejsce zbiórka do puszek na wsparcie
działalności Grudziądzkiego Centrum Caritas. Cel szczególny zbiórki
to „Pomoc dla Wojtusia”. Jest to chłopiec, który w wieku 8 lat musiał
rozpocząć najważniejszą walkę w swoim życiu z największym wrogiem –
czerniakiem. Początkowo było to niewielkie znamię, ale po czasie przerażająca
prawda stała się faktem. Przerzuty pojawiły się dość szybko. Wojtuś przeszedł
5 operacji. Po każdej pojawiała się nadzieja. Teraz czeka go jeszcze jedno
leczenie, ale kosztuje 150 000 zł.
Polecamy tę zbiórkę ofiarności Parafian.

Usługi opiekuńcze dla chorych i niepełnosprawnych
Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu wraz
z partnerami 4PRO Grzegorz Grześkiewicz, Gmina – Miasto Grudziądz,
Fundacja 4YOU od 1 stycznia 2020 rozpoczną realizację projektu
dofinansowanego z Funduszy Europejskich: „Usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania dla osób niesamodzielnych z terenu Grudziądza”.
W związku z tym ogłaszają nabór uczestników, osób niesamodzielnych,
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu z powodu
stanu zdrowia lub niepełnosprawności, z terenu miasta Grudziądz.
Dodatkowo punktowane kryteria:

dochody nieprzekraczające 150% właściwego kryterium dochodowego,

prowadzenie gospodarstwa domowego samotnie,

niepełnosprawność.
Uczestnicy otrzymają wsparcie dostosowane do indywidualnych potrzeb
w celu poprawy ich sytuacji życiowej, poprzez dostęp do usług opiekuńczych,
świadczonych w miejscu zamieszkania (m.in. pomoc w zaspokajaniu
codziennych potrzeb, opieka higieniczna, pielęgnacja zalecona przez lekarza).
Maksymalny wymiar wsparcia na osobę to 4 godziny dziennie.
Zainteresowane osoby lub ich bliskich prosimy o kontakt pod numerem
telefonu: 500 329 972, bezpośrednio w Biurze projektu przy parafii
pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu, przy
ul. Wyspiańskiego 1-3. Regulamin i formularz zgłoszeniowy można pobrać
ze strony internetowej: www.maksymilian.grudziadz.pl
INTENCJE 16.12.2019 r. – 22.12.2019 r.
Poniedziałek – 16.12.2019 r.
630
830
+ Rodzice: Henryk i Teresa, Teściowie: Teofil i Janina oraz babcie i
dziadkowie z obojga stron
1800
+ Mąż Kazimierz Liczkowski (w 23 r. śm.) oraz wnuczka Joanna, szwagier
Bogdan i rodzice oraz dziadkowie z obojga stron
1800
+ Mąż Stanisław Kabulski (w 12 r. śm.) oraz Stanisława i Tadeusz
1800
+ Magdalena Krasińska – popogrzebowa
Wtorek –17.12.2019 r.
630
830
1800
+ Benedykta Górska – intencja od chóru Maksymilianum
1800
+ Jerzy Bojanowski – popogrzebowa

Środa – 18.12.2019 r.
630
830
180
+ Rodzice: Franciszka (w 32 r. śm.), Stanisław (w 60 r. śm.), teściowie i bracia:
Jan i Edward
1800
+ Rodzice: Regina i Gracjan Rasmus, Władysława i Józef Okońscy oraz
krewni z rodziny: Rasmus i Okońskich
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Anny w dniu urodzin – intencja od rodziców
Czwartek – 19.12.2019 r.
630
830
1800
+ Franciszek Lonser (w 10 r. śm.), rodzice z obojga stron
00
18
+ Teresa Bogdan – popogrzebowa
Piątek – 20.12.2019 r.
630
+ Helena Kryszkiewicz (w 1 r. śm.) oraz Helena i Bronisław Szymańscy
830
+ Rodzice: Jadwiga i Walerian Żyła i zmarli z rodziny
830
O otwarcie się na miłość Pana Boga dla Łukasza w 21 urodziny
1800
W intencji GMOP i opiekuna ks. Bartka
1800
+ Ojciec Jan (w 34 r. śm.)
Sobota – 21.12.2019 r.
630
+ Mama Marta (w 23 r. śm.), ojciec i bracia Lewandowscy, siostra Elżbieta
Więcek
830
+ Eugeniusz Gawroński (w 16 r. śm.) oraz rodzice, siostra Wanda,
zięć Henryk i Alojzy
1800
+ Rodzice: Stefania i Feliks Bielusiewscy, Walentyna i Robert Krause, brat
Kazimierz i bratowa Irena Bielusiewska, siostra Janina i szwagier Franciszek
Rosinke
00
18
+ Rodzice z obojga stron: Anna i Stanisław; Klara i Bolesław; rodzeństwo
i zmarli z rodziny
Niedziela – 22.12.2019 r.
700
+ Rodzice: Janina i Bronisław Perkuszewscy i bracia Krzysztof i Józef
930
+ Brat Włodzimierz (w 26 r. śm.), mama Jadwiga (z okazji urodzin). tata
Tadeusz oraz teściowie: Stanisława i Aleksander
1100góra + Urszula Zakrzewska (w 2 r. śm.)
1100dól W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej, zdrowie dla s. Honoraty w dniu imienin
1230
+ Rodzice: Łucja i Alfons Jankowscy oraz Helena i Zygmunt Klimczuk
1500
+ Ryszard Szymański – popogrzebowa
1600
Msza w NFRR – po łacinie
1800
+ Mąż Wiktor Śliszka (w 16 r. śm.) i zmarli z rodzin obojga stron

