Ogłoszenia Duszpasterskie

na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
1. W dniu dzisiejszym Msze święte odprawione będą jeszcze o godz. 600
(z Procesją Rezurekcyjną), o 930, 1100 (tylko w kościele górnym), o 1230,
1500, 1800.
2. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. odprawimy według porządku
niedzielnego. Msza św. o godz. 1100 – tylko w górnym kościele.
3. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
4. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne. Ze względu na
Oktawę Wielkanocy nie odprawiamy w tych dniach Mszy św.
wotywnej.
 W I czwartek – spotkanie Apostolatu Margaretka o godz. 1630;
nabożeństwo o dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych
o godz. 1730.
 W I piątek – o godz. 1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Adoracja
Najświętszego Sakramentu. Spowiedź od godz. 1600. Msza św.
w intencji Misji o godz. 1630.
 W I sobotę – po Mszy św. o godz. 700 zapraszamy na modlitwy
wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy całego
świata.
5. W najbliższy czwartek na godz. 1900 zapraszamy na posiedzenie
członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Gospodarczej.
Spotkanie będzie miało miejsce w sali katechetycznej na dole.
6. W najbliższy piątek, ze względu na Oktawę Wielkanocy
nie obowiązuje post piątkowy.
7. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Niedzielę Miłosierdzia
Bożego. Przed kościołem zbierać będziemy ofiary na rzecz Caritas
Diecezji Toruńskiej.
8. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza, przeznaczona na cele
inwestycyjne naszej parafii min. na pokrycie kosztów remontu Biura
Parafialnego. Pragniemy poinformować, że nasze organy wzbogaciły
się o kolejny głos, bas wiolinowy składający się 30 piszczałek.
9. W minionym tygodniu zmarli:
+ Piotr Rohn z ul. Śniadeckich 12, lat 68
+ Marianna Ossowska z ul. Śniadeckich 24, lat 73
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

BIULETYN PARAFIALNY
Parafia Św. Maksymiliana Kolbego
Grudziądz - Strzemięcin
ul Wyspiańskiego 1
tel. 56 465 33 34
www.parafia-strzemiecin.dir.pl
e-mail:

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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Zmartwychwstał Pan! Alleluja!
Pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do ubogacenia
Liturgii Triduum Paschalnego oraz do wykonania wystroju naszego
kościoła.
Dziękujemy ks. Łukaszowi, Panu Kościelnemu i bractwu św. Józefa
budowę Grobu Pańskiego i za przygotowanie Ciemnicy.
Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży, członkom Żywego Różańca,
Akcji Katolickiej, Bractwu św. Józefa, Apostolatowi „Margaretka”,
Ruchowi Rodzin Szensztackich oraz Grupie Modlitewnej Ojca Pio
dziękujemy za prowadzenie adoracji przy Grobie Pańskim.
Ministrantom, Lektorom, Panu Organiście i Chórowi Parafialnemu
dziękujemy za przygotowanie Liturgii Paschalnej.
Dziękujemy także wszystkim za złożone ofiary i kwiaty do wystroju
kościoła podczas Triduum Paschalnego.
Dziękujemy przede wszystkim za dar wspólnego przeżywania – w tak
licznym gronie – tych wielkich Misteriów Paschalnych.
W imieniu duszpasterzy naszej Parafii pragnę również złożyć
najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne. Życzymy parafianom i gościom,
aby te Święta przywróciły wszystkim blask życia i pozwoliły na nowo
odkryć radość, że Bóg naprawdę nas kocha.

Nowenna do Miłosierdzia Bożego
Zgodnie z poleceniem Pana Jezusa skierowanym do św. Faustyny Nowenna
do Miłosierdzia Bożego w naszej parafii odprawiana jest od piątku
(30 marca) do poniedziałku (2 kwietnia) o godz. 1500 a od wtorku
(3 kwietnia) do soboty (7 kwietnia) o godz. 1745.

INTENCJE 02.04.2018 r. – 08.04.2018 r.
Poniedziałek Wielkanocny – 02.04.2018 r.
700
Za Parafian
930
+ Mąż Józef Łukasik oraz rodzice: Bronisława i Stefan
930
+ Rodzice: Gertruda, Marian i bracia: Romuald, Andrzej, Joanna
Drzymalscy i teściowie
1100góra + Córka Anna (w 30 r. śm.), córka Beata, mąż Stanisław, rodzice:
Danielak i Koszewscy
1100góra + Rodzice: Władysława i Franciszek Kaznocha i zmarli dziadkowie
z obojga stron
1230
O Boże błogosławieństwo dla Aleksandry i Rafała Tęsiorowskich
(z okazji 15 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa)
1230
+ Ciocia Irena Kulczyńska – intencja od rodziny
1500
W 30 rocznicę ślubu, w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą
o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty
i Sławomira oraz ich dzieci
1800
+ Rodzice: Bruno (w 100 r. urodzin i w 5 r. śm.) i Hildegarda (w 23 r.
śm.) oraz brat Marek Kicza (w 22 r. śm.)
Wtorek Wielkanocny – 03.04.2018 r.
700
830
+ Mąż Henryk Kostrzewski (w 5 r. śm.) oraz rodzice i bracia
z obojga stron
1800
+ Barbara Chruszczewska (w 3 r. śm.)
– intencja od męża, dzieci i wnuków
1800
+ Ryszard Walczak – popogrzebowa
Środa Wielkanocna – 04.04.2018 r.
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i pomoc
Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin
830
+ Ojciec Tadeusz Podgórski (w 34 r. śm.), Bożena i Alfons Kucińscy
oraz Katarzyna i Edward Podgórscy
1800
+ Teściowa Wanda i zmarli z rodziny
1800
+ Adam Bączkowski (w 1 r. śm.) i Elżbieta Bączkowska (w 1 r. śm.) oraz
zmarli z rodzin

Czwartek Wielkanocny – 05.04.2018 r.
700
830
+ Lora Śmigielska – popogrzebowa
1800
O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla ks. Bartka – opiekuna
Apostolatu Margaretka oraz dla kapłanów pracujących w naszej parafii –
intencja od Apostolatu Margaretka
1800
+ Gerard (w 7 r. śm.) i rodzice z obojga stron
Piątek Wielkanocny – 06.04.2018 r.
700
830
+ Jadwiga (w 6 r. śm.) i zmarli z rodziny Papierowskich i Albrecht
1630
1800
+ Leokadia (w 6 r. śm.), Tadeusz (w 41 r. śm.)
i Sebastian (w 2 r. śm.) Kuś
00
18
O łaskę zdrowia dla kolegi
Sobota Wielkanocna – 07.04 .2018 r.
700
Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko
Niepokalanemu Sercu NMP
830
+ Zdzisław Murawski – popogrzebowa
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże
błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla Marii i Jerzego w
rocznicę ślubu oraz w dniu urodzin dla syna Rafała i wnuka Pawła
1800
+ Stanisław Bednarek (w dniu urodzin)
00
18
+ Jerzy Radomycki (w 1 r. śm.) – intencja od żony z rodziną
Niedziela Miłosierdzia Bożego – 08.04.2018 r.
700
+ Brat Józef (w tydzień po śmierci)
30
9
Żywy Różaniec
930
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Reginy i Jana
Pawłowskich z okazji 46 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa –
intencja od Rodzin Szensztackich
930
+ Rodzice: Helena i Antoni Makowscy oraz zmarli z rodzin
z obojga stron
1100góra + Stanisław Ojdowski i zmarli z rodziny
1100dół W 40 rocznicę urodzin syna Michała, w podziękowaniu za otrzymane
łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla całej rodziny
1230
+ Regina Motyka (w 8 r. śm.)
1230
+ Józef Sikorski (w 2 r. śm.), zmarli rodzice z obojga stron
i zmarli z rodziny
00
15
+ rodzice: Helena i Bernard, brat Zdzisław i zmarli z rodziny Osińskich
1500
O Boże błogosławieństwo, szczere nawrócenie, przemianę sera i otwarcie
na Boże Miłosierdzie dla Joanny z rodziną
1800 + Urszula Sulek oraz Helena i Edward, Andrzej i Łucja

