Ogłoszenia Duszpasterskie
na II Niedzielę Wielkanocy - Niedzielę Miłosierdzia Bożego
1. Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Miłosierdzia Bożego a tym samym
rozpoczynamy w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy Bożego
miłosierdzia w naszym życiu i to powinno nas skłaniać do okazywania
miłosierdzia innym, a szczególnie najbardziej potrzebującym. Z góry
dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj do puszek na działalność Caritas
Diecezji Toruńskiej. Zachęcamy także do podejmowania dzieł
miłosierdzia w swoim najbliższym otoczeniu.
2. Dzisiejsza kolekta gospodarcza przeznaczona na cele inwestycyjne
naszej parafii. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.
3. Jutro będziemy świętować przeniesioną z Wielkiego Tygodnia
uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość ta od lat
obchodzona jest jako Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego.
4. Jutro o godz. 1900 – spotkanie Akcji Katolickiej.
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 o godz. 1600 – spotkanie Klubu Seniora.
8. W piątek o godz. 1700 – Msza św. zbiorowa za zmarłych
9. Za tydzień – Niedziela Biblijna rozpoczynająca Ogólnopolski Tydzień
Biblijny.
10. Parafia nasza wraz z parafią św. Józefa w Grudziądzu Mniszku
organizuje w dniach od 21 do 24 maja br. Pielgrzymkę do Wilna.
Odwiedzimy również Troki, Studzienniczną, Sokółkę i Białystok.
Całkowity koszt – 780 zł. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Dokładny
program i zapisy w Biurze Parafialnym.
11. W imieniu parafii i Grudziądzkiego Centrum Caritas pragniemy
podziękować Szkolnemu Kołu Wolontariatu gromadzącemu uczniów
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bronisława Malinowskiego
na Strzemięcinie za zebrane dary świąteczne na rzecz osób
potrzebujących z naszego miasta.
12. W minionym tygodniu zmarli:
+ Jan Pawski z ul. Śniadeckich 74, lat 62
+ Elżbieta Aniszewska z ul. Śniadeckich 54, lat 76
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

BIULETYN PARAFIALNY
Parafia Św. Maksymiliana Kolbego
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od 16.00 do 18.00
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Niedziela Miłosierdzia – Święto Patronalne Caritas
Po raz kolejny, dzięki św. Janowi Pawłowi II Caritas obchodzi
święto patronalne w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Jest to okazja do
wyrażenia wdzięczności Księżom i wiernym za okazywaną życzliwość
i współpracę oraz wsparcie dzieł charytatywnych. Wśród nich szczególnie
należy podkreślić działalność długofalową i doraźną, jak opieka nad
osobami po leczeniu psychiatrycznym w Środowiskowych Domach
Samopomocy, bursy szkolne i akademicka, wypożyczalnie sprzętu
rehabilitacyjnego, opieka nad bezdomnymi oraz opieka nad chorymi
i niepełnosprawnymi w domach. Ważną rolę spełniają również akcje Caritas,
m.in. Jestem widoczny, jestem bezpieczny, Wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom czy Warto być bohaterem. Istotną funkcją, która stanowi o
przyszłości Caritas i dzieł charytatywnych, jest formacja do wolontariatu.
W ciągu 20 lat trwania projektu aż 243 szkoły zaprosiły Caritas Diecezji
Toruńskiej do współpracy w tym obszarze, zakładając Szkolne Koła Caritas.
Cieszymy się też każdym Parafialnym Zespołem Caritas.
Powyższa działalność może być prowadzona dzięki wielkim sercom
ludzi dobrej woli. Dlatego, licząc na solidarną wolę wsparcia tego, co dobre,
zwracamy się z prośbą o ofiarność podczas zbiórki na dzieła charytatywne
w Niedzielę Miłosierdzia. Bardzo dziękujemy za złożone ofiary.
ks. prał. Daniel Adamowicz
Dyrektor Caritas Diecezji Toruńskiej

Z posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Gospodarczej
W czwartek 5 kwietnia miało miejsce posiedzenie Parafialnej Rady
Duszpasterskiej i Gospodarczej. Podczas obrad Rady Duszpasterskiej
omówiono program wizytacji Biskupa Toruńskiego Wiesława Śmigla
w naszej parafii. Wizytacja będzie miała miejsce 7 maja 2018 r. W jej
trakcie przewidziano między innymi spotkanie z Parafialną Radą
Duszpasterską i Gospodarczą oraz bierzmowanie podczas Mszy św.
o godz. 1800. Zdecydowano o powołaniu przez Parafię fundacji, której
celem będzie podejmowanie różnych inicjatyw o charakterze społecznym.
Fundacja będzie nosiła nazwę Fundacja Inicjatyw Społecznych Źródło.
Ustalono termin tegorocznego Festynu Parafialnego „Parafia Dzieciom”
na dzień 3 czerwca. Rada Duszpasterska zaprasza jak najwięcej osób do
włączenia się w organizację tego przedsięwzięcia. Ustalono, że w tym roku
również odprawiać będziemy Nabożeństwo Fatimskie połączone
z Procesją Światła wokół naszego kościoła. Nabożeństwa z Procesją
odbywać się będą każdego 13 dnia miesiąca aż do września. Figurę Matki
Bożej Fatimskiej poniosą poszczególne grupy, ruchy i stowarzyszenia
działające w naszej parafii. Zdecydowano, że trasa procesji Bożego Ciała
ze względów organizacyjnych zawsze będzie wiodła ulicami: Korczaka –
Śniadeckich – deptakiem pomiędzy blokami – Korczaka – Wyspiańskiego.
Rada Gospodarcza zaakceptowała wydatki na rok 2018 związane
z inwestycjami: remont kapitalny Biura Parafialnego, rozebranie budynku
organistówki, modernizacja tablic energetycznych w obiektach parafialnych,
zakup głosu bas wiolinowy do organ w górnym kościele oraz zakup pieca
do salek, kuchni i zakrystii oraz modernizacja ogrzewania w tym zakresie.
INTENCJE 09.04.2018 r. – 15.04.2018 r.
Poniedziałek – 09.04.2018 r.
700
W intencji Panu Bogu wiadomej
30
8
+ Gertruda Dulkiewicz – popogrzebowa
1800
+ Anna (w15 r. śm.) i Józef oraz Janina i Józef Tadrowscy
1800
+ Lucyna Stanczewska (w 1 r. śm.)
Wtorek – 10.04.2018 r.
700
830
+ Czesława Ciesielska – intencja od kuzynki
00
18
+ Rodzice: Zofia, Franciszek Stachowscy i Sewerynowicz oraz szwagier
Leszek
1800
+ Jan Śledziński – popogrzebowa
1800
+ Rodzice: Jadwiga Renkel i Henryk Renkel (w 2 r. śm.)
Środa – 11.04.2018 r.
700

+ mąż Jan Mądry (w 7 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron
oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy
1800
W 25 rocznicę ślubu Marioli i Mariusza w podziękowaniu za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki
Bożej dla Jubilatów i ich rodziny
1800
+ Mąż Wiesław Krauze (w 1 r. śm.)
1800
+ Jerzy Drzewiecki – popogrzebowa
Czwartek –12 .04.2017 r.
700
+ Władysław Królikowski – popogrzebowa
830
+ Edmund (w 70 rocznicę urodzin ) – intencja od siostry Krystyny
00
18
+ Aleksandra Klucznik – popogrzebowa
1800
+ Monika Małkowska – intencja od sąsiadów z ul. Śniadeckich 1 A
Piątek - 13. 04.2018 r.
700
+ Jadwiga i Albin Szymańscy oraz Joanna Szczepańska
830
W dniu urodzin dla córki Ewy o Boże błogosławieństwo, przymnożenie
wiary, zdrowie i opiekę Matki Bożej – intencja od Mamy
00
17
Msza św. zbiorowa za zmarłych
1800
Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo
Boże, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Doroty
w dniu 18 urodzin
1800
+ Pelagia Saja ( w 25 r. śm.) – intencja od dzieci i wnucząt
Sobota – 14.04.2018 r.
700
+ rodzice: Helena Kurpiewska (w 31 r. śm.), Zygmunt Kurpiewski
(w 3 r. śm.) oraz dziadkowie z obojga stron
830
+ Monika Małkowska – popogrzebowa
1800
+ Wanda Wardzińska (w 1 r. śm.)
1800
+ Irena Wasik – intencja od chórzystów chóru „Maksymilianum”
1800
W podziękowaniu Matce Bożej za udaną operację przeszczepu wątroby
u Oliwii Lewandowskiej oraz z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo,
opiekę i zdrowie dla Oliwii oraz dla dawcy przeszczepu – matki
chrzestnej Marty – intencja od babci
Niedziela - 15.04.2018 r.
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo
Boże, opiekę Matki Bożej dla Agnieszki i Henryka Smagalskich w 50
rocznicę ślubu oraz ich dzieci i rodziny
30
9
+ Wiesław Majchrzak (w 1 r. śm.) i zmarli z rodziny
930
+ Tata Ryszard (z okazji urodzin ) – intencja od córki i zięcia
1100góra + Stanisława Prokulska (w 9 r. śm.) i zmarli z rodziny Hołowieckich
i Prokulskich
1100dół + Kazimierz Szponder – popogrzebowa
1230
+ Andrzej Przydatek (z okazji urodzin) i rodzice z obojga stron
30
12
+ Jan i Tekla Bączkowscy, Roman Lewandowski i Alfons Jeszke
1500
+ Syn Patryk Słupkowski (w 3 r. śm.)
1800
+ Tadeusz Wilamowski (w 11 r. śm.)
830

