Ogłoszenia Duszpasterskie

na IV Niedzielę Adwentu
1. W tym roku wyjątkowo czwarta niedziela Adwentu łączy się z Wigilią
Bożego Narodzenia. Msze św. odprawiamy dzisiaj o godz. 700, 930, 1100
(w górnym i dolnym kościele), o 1230 i 1500. Na godz. 2100 zapraszamy
na Mszę św. Wigilijną, natomiast na godz. 2400 na Pasterkę.
2. Zachęcamy do religijnego przeżywania wieczerzy wigilijnej w
rodzinnej i radosnej atmosferze. Starajmy się zachować dobre, polskie
tradycje związane z tym dniem. 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.
3. Jutro – uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze św. odprawimy:
pierwszą o godz. 800, następnie o godz. 930, 1100 (tylko w górnym
kościele), o 1230 (z sakramentem chrztu), o 1500 i 1800
4. We wtorek, w święto św. Szczepana, Msze św. odprawimy o godz. 700,
930, 1100 (tylko w górnym kościele), o 1230, 1500 i 1800.
5. Zapraszamy wszystkie dzieci na nabożeństwo przy Żłóbku w I i II
Święto Bożego Narodzenia po Mszy św. o godz. 1100 w górnym kościele
6. Ze względu na czas kolęd najbliższe spotkanie Kręgu Biblijnego
odbędzie się dopiero w lutym.
7. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
8. Za tydzień, w ostatnim dniu roku kalendarzowego, podczas
nabożeństwa po Mszy św. wieczornej będziemy dziękować Panu Bogu
za wszelkie łaski otrzymane podczas kończącego się roku.
9. Zbliża się czas duszpasterskich odwiedzin rodzin czyli kolęda, poniżej
podajemy plan na najbliższy czas:
 27 XII środa, ul. Korczaka 1, 2 i 4 – od godz. 1600
 28 XII czwartek, ul. Korczaka 3 i 5 – od godz. 1600
 29 XII piątek, ul. Korczaka 6 i 7 – od godz. 1600
 30 XII sobota ul. Korczaka 9 i 29 – od godz. 1500
10. W minionym tygodniu odeszła do wieczności:
+ Aniela Kurkowska z ul. Śniadeckich 3, lat 91
+ Stefan Kasprowicz z ul. Śniadeckich 5, lat 77
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
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Sianko pod wigilijny obrus
Dzisiaj po Mszy św. za dobrowolną ofiarę można nabyć sianko pod
wigilijny obrus. Zgodnie z tradycją chrześcijańską sianko pod obrusem
nawiązuje do żłóbka, w którym przyszło na świat Dzieciątko Jezus. Złożone
ofiary przeznaczone zostaną na dofinansowanie wakacyjnego wyjazdu
nasze młodzieży.

Rekolekcje Ewangelizacyjne
W dniach 9-11 lutego 2018 roku parafia Św. Józefa Oblubieńca oraz Św.
Andrzeja Boboli w Pieńkach Królewskich wraz z grudziądzkimi
wspólnotami z różnych parafii, organizuje w szkolnej hali sportowej w
Grudziądzu Mniszku rekolekcje, prowadzone przez oddział Instytutu
Ewangelizacji Świata w ramach weekendowej szkoły ducha z udziałem
świeckiej misjonarki Marii Vadii z Florydy oraz dr teologii Anny Saj z
Lublina.
W ramach weekendowej szkoły przeżyjemy Eucharystię, ekspresyjne
uwielbienie, wysłuchamy konferencji. Będzie opieka dla dzieci, oddzielne
nauki dla młodzieży i możliwość skorzystania z posiłków.
Zapraszamy osoby indywidualne i całe rodziny, każdego kto pragnie
spotkania z Bogiem i zgłębienia doświadczenia wiary. Zgłoszenia i
informacje znajdują się na stronie internetowej www.szkoladucha.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać również u Pani Marioli
Mazikowskiej, nr tel. 505 639 618

Spotkanie informacyjno-dyskusyjne: „Nasi seniorzy”
Parafia pw. Świętego Maksymiliana Kolbe Urząd Miasta Grudziądza, oraz
Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego PSG zapraszają wszystkich
zainteresowanych na spotkanie informacyjno-dyskusyjne z cyklu: „Nasi seniorzy
– jak wspierać osoby starsze i niesamodzielne na co dzień”. Termin spotkania:
28 grudnia 2017r. w godz. 1500 – 1800 w Marinie przy ul. Portowej 8. Temat
pierwszego spotkania: „Dzienny Dom Pobytu w Grudziądzu – nowe, lepsze
możliwości w codziennej opiece nad osobami niesamodzielnymi”. Podczas
spotkania będzie można dowiedzieć się m.in.: o funkcjonowaniu Domów
Dziennego Pobytu, co należy zrobić, żeby skorzystać z bezpłatnych, oferowanych
form pomocy dla osób niesamodzielnych i ich rodzin, jak pokonać trudności w
opiece nad osobami niesamodzielnymi. Na spotkania w szczególności zapraszamy:
rodziny i opiekunów osób niesamodzielnych, osoby starsze poszukujące
informacji na temat dostępnych form wsparcia i opieki, wszystkich
zainteresowanych tematem.
INTENCJE 25.12.2017 r. – 31.12.2017 r.
Poniedziałek –25.12.2017 r.
800
+ Tata Kazimierz Wróblewski, dziadkowie: Agnieszka i Ludwik Banach
oraz Regina i Łukasz Wróblewscy
930
+ Rodzice: Franciszek i Klara Skorzybót
1100góra + Władysława Balicka (w dniu 89 urodzin) i zmarli z rodzin z obojga stron
1230
+ Grażyna Borowska – intencja od męża, dzieci i wnuków
00
15
+ Mąż Kazimierz Wańkowski i rodzice z obojga stron
1800
+ Janina Szymańska (w dniu urodzin) – intencja od Ani
Wtorek – 26.12.2017 r. – św. Szczepana – Pierwszego Męczennika
700
+ Siostra Wanda
930
+ Aleksandra Kamińska (w 1 r. śm.)
930
+ Alfons Szulc
1100góra + Halina Krasińska (w r. śm.) i Wojciech Krasiński i zmarli z rodziny
1100góra W dniu 88 urodzin dla Jadwigi Siwiak o Bożą opiekę, zdrowie i
potrzebne łaski
1230
O błogosławieństwo Boże i zdrowie z okazji 45 rocznicy ślubu dla
Hanny i Zbigniewa – intencja od córki Anny, zięcia Piotra i wnuków
Jana i Marceliny
1230
+ Rodzice Jubilatów: Łucja, Alfons Jankowscy i Helena, Zygmunt
Klimczuk
30
12
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla gości przybyłych na uroczystość
Jubileuszową z Polski i Zagranicy – intencja od Jubilatów
1230
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie dla Jolanty i Jerzego Tęsiorowskich – intencja od synów
1500
+ Mama Eugenia Matulewska (w 1 r. śm.) i tata Bronisław Matulewski
(w 12 r. śm.)

+ Córka Beata (w rocznicę urodzin ), córka Anna i mąż Stanisław,
rodzice: Koszewscy i Danielak
Środa – 27.12.2017 r. – św. Jana Apostoła i Ewangelisty
700
+ Teresa Mielus – popogrzebowa
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w dniu urodzin i imienin dla Jana
830
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty i Eugeniusza w 35 rocznicę ślubu
oraz dla syna Piotra
830
Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej Nieustającej Pomocy za
wszelkie łaski otrzymane w mijającym roku z prośbą o Boże
błogosławieństwo na Nowy Rok oraz o zdrowie, opiekę i potrzebne łaski
dla syna Karola z okazji 5 urodzin
1800
+ Jadwiga Stopel, Stanisław, Leokadia, Urszula Orkiszewscy
Czwartek –28.12.2017 r. – świętych Młodzianków Męczenników
700
830
1800
+ Roman Giecołd (w 20 r. śm.), Ryszard i zmarli z rodziny
1800
+ Anna Nawrocka (w dniu urodzin) oraz zmarli z rodziny z obojga stron
Piątek – 29.12.2017 r.
700
830
1800
+ Mama Zofia i Julian Zielińscy, babcia Ania; Anna i Józef Welke
1800
+ Izabela Grzesik (w 1 r. śm.), Stanisław Grzesik i zmarli z rodziny
Sobota – 30.12.2017 r.
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i
błogosławieństwo Boże dla Dominika i Ewy
830
1800
+ Erwin (w 15 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron
1800
+ Jadwiga Sołtek (w dniu urodzin)
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski z okazji 50 rocznicy ślubu dla
Krystyny i Pawła Kruk z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo,
zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Jubilatów
Niedziela - 31.12.2017 r. – Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
700
+ Anna Harnahha ( w 1 r. śm.) i zmarli z rodziny – intencja od syna z
rodziną
30
9
Za małżeństwa i rodziny – intencja od rodzin Szensztackich
1100góra W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej dla Anieli
1230
+ Mama Janina i ojciec Tadeusz Marciszak, siostra Janina Ruczyńska
1500
+ Wincenty Pomaski i zmarli z rodziny
1800
+ Maria Derebecka – intencja od sąsiadów z ulicy Śniadeckich 10 A
1800

