Ogłoszenia Duszpasterskie
na III Niedzielę Wielkanocy
1. Dzisiaj i przez cały tydzień chcemy pochylać się nad Pismem Świętym.
W Tygodniu Biblijnym zachęcamy przede wszystkim do osobistej
lektury słowa Bożego, która pomoże nam zgłębić prawdę o Bogu
przemawiającym do swojego ludu w księgach Starego i Nowego
Testamentu. W sposób szczególny zachęcamy do udziału w spotkaniach
Kręgu Biblijnego. Najbliższe spotkanie – we wtorek po wieczornej
Mszy św.
2. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
3. W piątek o godz. 1630 – spotkanie Grupy Modlitewnej Ojca Pio.
4. W piątek o godz. 1930 we Farze – spotkanie młodzieży JP II.
5. Od najbliższego piątku do końca kwietnia, ze względu na nieobecność
księdza Proboszcza, Biuro Parafialne w godzinach porannych będzie
nieczynne.
6. W najbliższą sobotę spowiedź dzieci I Komunijnych. Na godz. 930
zapraszamy dzieci z klas A i B, na godz. 1000 – dzieci z klas C i D, na
godz. 1030 – dzieci z klas E i F.
7. Za tydzień, w Niedzielę Dobrego Pasterza, będziemy modlić się o
nowe powołania do służby w Kościele: kapłańskie, zakonne i misyjne.
8. W najbliższą niedzielę zbiórka do puszek na działalność
Grudziądzkiego Centrum Caritas. Polecamy ją ofiarności wiernych.
9. Ksiądz Biskup Wiesław Śmigiel mianował Ks. Łukasza
Światowskiego Rejonowym Duszpasterzem wiernych przywiązanych
do wcześniejszych form liturgicznych. Dokładniejsze informacje czym
jest Nadzwyczajna Forma Rytu Rzymskiego można przeczytać na
pierwszej i drugiej stronie Biuletynu Parafialnego.
10. W minionym tygodniu zmarli:
+ Waldemar Makowski z ul. Korczaka 11, lat 77
+ Apolonia Wojciechowska z ul. Konopnickiej 27, lat 89
+ Helena Pawłowska z ul. Śniadeckich 84, lat 73
+ Zdzisław Misztal z ul. Śniadeckich 10, lat 58
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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Nadzwyczajna Forma Rytu Rzymskiego w Grudziądzu
Liturgia jako przejaw wiary jest składową łacińskiej zasady – Lex Orandi –
Lex Credendi – Lex Vivendi (prawo modlitwy, prawo wiary i prawo życia).
Kościół Święty tak żyje jak wierzy i celebruje tajemnice wiary. Przez ponad
dwa tysiąclecia liturgia rzymska ewoluowała pod wpływem zasady Senitire
cum Ecclesia (współodczuwania z Kościołem). W czasach Reformacji
Protestanckiej
i
podważania
realnej
obecności
Chrystusa
w Przenajświętszym Sakramencie – ówczesny Papież Pius V w 1570 roku
ogłosił Mszał Rzymski, który miał obowiązywać na całym świecie
rzymskich katolików, by chronić wierzących przed błędną doktryną. Przez
400 lat była to jedyna zasada wyznawania wiary w liturgii Świętego
Kościoła Rzymskiego. Pomimo unifikacji liturgii – z zasady miała ona
wyglądać wszędzie tak samo – na przestrzeni czterech wieków narodziło się
wielu świętych i błogosławionych, którzy swą relację z Chrystusem i siły
na drodze chrześcijańskiej doskonałości czerpali z liturgii jaką pozostawił
święty Pius V. Liturgia ta zmieniła się za czasów papieża Pawła VI, który
polecił by od 1 niedzieli Adwentu roku 1970, sprawować liturgię w Nowym
Obrzędzie Mszy – tak jak znamy ją w dniu dzisiejszym. Pomimo 40 lat od
zmiany formy sprawowanej liturgii na całym świecie pojawiają się prośby
od wiernych, którzy odkrywając bogactwo liturgiczne Kościoła
Katolickiego pragną uczestniczyć w formie liturgii sprawowanej według
mszału Jana XXIII – ostatniej edycji Mszału Piusa V.

Papież Jan Paweł II wydał pierwszy dokument, w którym zezwolił by Msza
Święta w starszej formie była celebrowana – jednak decyzję o tym fakcie
pozostawił Biskupom Diecezjalnym. Papież Benedykt XVI w 2007 roku
zezwolił by kapłani mogli celebrować Nadzwyczajną Formę Rytu
Rzymskiego bez ograniczeń, aby zadość uczynić wiernym, mającym prawo
do tego by korzystać ze skarbca liturgicznego Kościoła. Na całym świecie
powstają stałe miejsca celebracji, których liczba po woli wzrasta. W naszej
Diecezji w Toruniu już od kilku lat istnieje Duszpasterstwo Wiernych
NFRR. W ostatnim czasie grupa wiernych z naszego miasta wystąpiła
z prośbą do Księdza Biskupa Wiesława Śmigla – Biskupa Toruńskiego
o utworzenie miejsca takich clebracji w Grudziądzu. Zgoda Ks. Biskupa
przejawiła się mianowaniem Ks. Łukasza Światowskiego Duszpasterzem
wiernych przywiązanych do wcześniejszych form liturgicznych. Na miejsce
celebracji wybrano Kościół Dolny w naszej parafii. Tak więc Msze Święte
w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego w tym miejscu będą
odprawiane od najbliższej niedziel o godz. 1600.

Zapraszamy do Stowarzyszeń, Ruchów i Wspólnot
działających na terenie naszej Parafii
Grupa Modlitewna Ojca Pio
Pierwsza Grupa Modlitewna Ojca Pio powstała jeszcze za życia zakonnika
we Włoszech. Była odpowiedzią na papieskie wezwanie, aby modlitwą
zwyciężać zło. Od tego momentu zaczęło powstawać wiele Grup
Modlitewnych Ojca Pio, także poza granicami Włoch. Jan Paweł II mówił,
iż Grupa Modlitewna jest znamiennym darem, jaki pozostawił nam po sobie
Ojciec Pio. Celem Grupy jest otoczenie świata modlitwą i odnowienie życia
chrześcijańskiego. Obecnie Grupa Modlitewna św. Ojca Pio działa
w 34 krajach. Spotkania formacyjne Grupy Modlitewnej Ojca Pio
działającej w naszej parafii odbywają się w pierwszy piątek miesiąca
o godz. 1630. Po zapoznaniu się z przesłaniem Ojca Pio Grupa udaje się
na wspólną modlitwę przed Najświętszym Sakramentem. Opiekunem
Grupy jest ks. Bartosz Serwiński.
INTENCJE 16.04.2018r. – 22.04.2018 r.
Poniedziałek –16.04.2018 r.
700
830
+ Krystyna Matyjaszkojć i zmarli z rodziny
1800
+ Wanda Kabas – popogrzebowa
1800
+ Katarzyna Furmanek i Jadwiga Prus – intencja od rodziny
Wtorek – 17.04.2018 r.

O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i potrzebne Dary Ducha
Świętego dla syna Krzysztofa z okazji Urodzin
830
O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski
do dalszej posługi duszpasterskiej dla ks. Proboszcza Marka z okazji
Urodzin i Imienin – intencja od Żywego Różańca, Apostolatu Margaretka
i Klubu Seniora
1800
+ Rodzice: Klara i Franciszek Murawscy oraz rodzice z obojga stron
1800
+ Jerzy Drzewiecki – intencja od sąsiadów z ul. Śniadeckich 35 B
Środa – 18.04.2018 r.
700
830
+ Rodzice: Alina i Stanisław Gończewscy
1800
+ Stanisław Zimny
00
18
+ Rodzice: Józefa i Ignacy i zmarli z rodziny: Natalia, Jan i Anna
Czwartek – 19.04.2018 r.
700
830
1800
+ Maryla Gaj – Landowska (w rocznicę urodzin )
1800
+ Barbara Wójczak – popogrzebowa
Piątek – 20.04.2018 r.
700
+ Jan, Stanisław, Genowefa Pyrgał, Czesława i Bolesław Osucha
830
+ Teściowie: Marianna i Stanisław; mąż Henryk i zmarli z rodziny
Zarębów
1800
W intencji Grupy Modlitewnej Ojca Pio i Opiekuna – ks. Bartosza
1800
+ Zygmunt Piekutowski (z okazji urodzin i w 3 r. śm.) oraz rodzice
z obojga stron i rodzeństwo: Helena i Roman
Sobota – 21.04.2018 r.
700
830
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
Błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Barbary i Eugeniusza
w 45 rocznicę ślubu
1800
+ Danuta Krajewska (w 1 r. śm.) i zmarli z rodziny
1800
+ Andrzej Nowacki ( w 1 r. śm.)
Niedziela - 22.04.2018 r.
700
Za Parafian
930
+ Elke Bloch (w 1 miesiąc po pogrzebie) – intencja od brata Schuckart
z rodziną
00góra
11
+ Rodzice: Monika, Jadwiga, Józef i brat Zygfryd
1230
+ Zmarli z rodziny Ciszewskich, Rydlewskich, Nawrockich i
Lenckowskich
1500
+ Genowefa Zdanewicz (w r. śm.) oraz zmarli z obojga stron
1800
+ Andrzej (w 2 r. śm.), rodzice z obojga stron, zmarli z rodziny, brat
Andrzej, Regina, Henryk Suscy i Andrzej Urbaniak
700

