Ogłoszenia Duszpasterskie

na III Niedzielę Adwentu
1. Dzisiaj o godz. 1600 – spotkanie opłatkowe Parafialnej Rady
Duszpasterskiej i Gospodarczej.
2. Dzisiaj, czyli tradycyjnie w trzecią niedzielę miesiąca – zbiórka
do puszek na działalność Grudziądzkiego Centrum Caritas.
3. Zapraszamy na Roraty, które w naszym kościele odprawiamy
o godz. 630 od poniedziałku do soboty. Dzieci z lampionami oraz
młodzież zapraszamy na roraty od poniedziałku do piątku na godz. 1630.
4. Zachęcamy wszystkich wiernych do nabywania świec Caritas. Pozostały
już tyko duże świece w cenie 12 zł.
5. We wtorek po wieczornej Mszy św. – spotkanie Kręgu Biblijnego.
6. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
7. W czwartek – spowiedź parafialna z udziałem księży z dekanatu
w godz. 1600 – 1800. W czwartek Roraty dla dzieci w dolnym kościele.
8. W tym tygodniu opłatek będzie można otrzymać jedynie w Biurze
Parafialnym.
9. Najbliższa niedziela to IV Niedziela Adwentu a jednocześnie Wigilia
Narodzenia Pańskiego. Msze św. w tym dniu odprawimy o godz. 700,
930, 1100 (w górnym i dolnym kościele), o 1230 i 1500. Na godz. 2100
zapraszamy na Mszę św. Wigilijną, natomiast na 2400 na Pasterkę.
10. Zgodnie z postanowieniem II Polskiego Synodu Plenarnego zachęcamy
do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w wigilię
Bożego Narodzenia, ze względu wyjątkowy charakter tego dnia
w Polsce. Z uwagi na niedzielę zachęta dotyczy w tym roku samej tylko
wieczerzy wigilijnej.
11. W przyszły poniedziałek – uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze
św. odprawimy o godz. 800, 930, 1100 (tylko w górnym kościele), o 1230
(z sakramentem chrztu), o 1500 i 1800.
12. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Jerzy Świgoński z ul. Śniadeckich 28, lat 86
+ Halina Empel z ul. Śniadeckich 27, lat 66
+ Egon Wonicki z ul. Śniadeckich 46, lat 76
+ Henryk Pacan z ul. Korczaka 5, lat 86
+ Bernard Gross z ul. Śniadeckich 10, lat 66
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

BIULETYN PARAFIALNY
Parafia Św. Maksymiliana Kolbe
Grudziądz - Strzemięcin
ul Wyspiańskiego 1
tel. (56) 46-53-334
www.parafia-strzemiecin.dir.pl
e-mail: parafia-strzemiecin@dir.pl

Biuro parafialne czynne:
od poniedziałku do piątku
od 16.00 do 18.00
oraz w środę i piątek od 10.00 do 12.00

Nr 1032
17.12.2017 r.

Bp Wiesław Śmigiel zawierzył Diecezję Toruńską Matce Bożej
W środowy wieczór biskup toruński Wiesław Śmigiel przewodniczył
nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w diecezjalnym
sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu. Po
zakończonej nowennie bp Wiesław Śmigiel przewodniczył Mszy św.
koncelebrowanej przez kapłanów z diecezji toruńskiej.
W homilii bp Wiesław powiedział, że chcemy Maryi zawierzyć po raz
kolejny nasze życie i naszą diecezję. – Przybywam tu, aby prosić by kult
Maryi rozwijał się w naszej diecezji, w naszych parafiach i w naszych
sercach – mówił. Zaznaczył, że przychodzi dziś do Maryi, u progu swej
pasterskiej posługi, bo zdaje sobie sprawę z tego, że w Niej jest nasza moc
i siła.
Podzielił się świadectwem swojego rodzinnego domu, w którym nigdy
nie brakowało Eucharystii i środowej nowenny do Matki Bożej. – W moim
domu rodzinnym nauczyłem się, że w każdą środę idziemy na nowennę
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zapisywaliśmy nasze intencje
na kartkach, a moja mama mówiła, że Maryja tych próśb nie zatrzymuje
dla siebie, ale zanosi je do Jezusa – mówił ksiądz biskup.
Po homilii bp Wiesław Śmigiel zawierzył całą diecezję i swoją posługę
Matce Bożej. Posłużył się tym samym tekstem, który 25 lat temu odmówił
bp Andrzej Suski.

Podziękowanie za złożone ofiary
W imieniu ks. Grzegorza Burdyńskiego
z zakonu Księży Marianów, który
19 listopada głosił u nas kazania –
pragniemy serdecznie podziękować
wszystkim mieszkańcom naszej parafii
za złożone ofiary na działalność
duszpasterską parafii w Karagandzie
na terenie Kazachstanu.
Ksiądz Grzegorz zebrał tego dnia 7.650 zł.

Spowiedź w Dekanacie Grudziądz II
18 grudnia – poniedziałek
19 grudnia – wtorek
20 grudnia – środa
20 grudnia – środa
21 grudnia – czwartek
22 grudnia – piątek

1600 – 1800
1600 – 1800
1600 – 1700
1600 – 1800
1600 – 1800
1600 – 1800

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

INTENCJE 18.12.2017 r. – 25.12.2017 r.
Poniedziałek – 18.12.2017 r.
630
+ Halina Tolla – gregorianka
830
+ Zdzisław Pappelbaum (w 1 r. śm.) i rodzice z obojga stron
30
16
Za dusze w czyśćcu cierpiące – o złagodzenie cierpień i jak najszybsze
dostanie się do nieba
1800
+ Roman Ludwinowski – popogrzebowa
1800
+ Dionizy Sikorski (w 23 r. śm.), mama Maria i Jadwiga oraz mąż Józef
1800
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo dla córki Dominiki z okazji urodzin
– intencja od rodziców
Wtorek – 19.12.2017 r.
630
W intencji Bogu wiadomej
830
+ Halina Tolla – gregorianka
1630
Za dusze w czyśćcu cierpiące – o złagodzenie cierpień i jak najszybsze
dostanie się do nieba
1800
W intencji Panu Bogu wiadomej
1800
+ Rodzice: Maria i Bronisław, siostra Elżbieta i Czesława oraz Ryszard
00
18
+ Edmund Ekman, rodzice z obojga stron i zmarli z rodziny
Środa – 20.12.2017 r.
630
+ Jadwiga i Walerian Żyła

830
+ Halina Tolla – gregorianka
1630
1800
+ Ojciec Jan (w 32 r. śm.)
1800
+ Krzysztof Straszkiewicz – popogrzebowa
Czwartek – 21 .12.2017 r.
630
830
1630dół + Magdalena i Elżbieta
1800
+ Eugeniusz Gawroński (w 14 r. śm.), siostra Wanda, szwagier Henryk
i rodzice
1800
+ Rodzice: Stefania (w 5 r. śm.) i Feliks Bielaszewscy, Robert Krauze, brat
Kazimierz (w 3 r. śm.) i Irena Bielaszewscy, Janina i Franciszek Rosinke
Piątek – 22.12.2017 r.
630
830
+ Mąż Marian i rodzice z obojga stron
1630
1800
+ mąż Jerzy Gużyński (z okazji urodzin) – intencja od żony i synów
z rodzinami
1800
+ Urszula Kręcichwost (w 1 r. śm.) i Zenon Zagórski (w dniu urodzin
i imienin)
Sobota – 23.12.2017 r.
630
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo dla Anny i Henryka i ich dzieci w kolejną rocznicę ślubu
830
+ Żona, mama, teściowa i babcia Ewa Samulska (w 3 r. śm.) oraz zmarli
z rodziny Samulskich i Kowalskich
1800
+ Włodzimierz Angowski (w 24 r. śm.), mama Jadwiga (z okazji urodzin),
ojciec Tadeusz oraz teściowie: Stanisława i Aleksander
00
18
+ Mąż Mieczysław (w 16 r. śm.) i zmarli rodzice i rodzeństwo Kulirk
1800
+ Tata Witold Pietrasiński (w 11 r. śm.)
Niedziela - 24.12.2017 r.
700
+ Rodzice: Stefania i Józef, rodzeństwo, rodzice chrzestni, babcie
i dziadkowie z obojga stron, ciocia Natalia i Eufrozyna
930
+ Mąż Stefan (z okazji urodzin) i zmarli rodzice i krewni z obojga stron
1100góra + O spokój duszy i łaskę nieba dla Adama Kobylackiego (w dniu imienin)
– intencja od żony
00dół
11
1230
+ Jerzy Więckowski (w 1 r. śm.) i zmarli z rodziny
1500
2100
+ Władysława i Józef Czepek
2400
Za Parafian
2400
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Marzenny i Zbigniewa w 36 rocznicę ślubu

