Ogłoszenia Duszpasterskie na V Niedzielę Wielkanocy
1. Biuro parafialne w dniach 01 i 03 maja jest nieczynne.
2. Próby dla kandydatów do bierzmowania w poniedziałek, we wtorek
i w środę o godz. 1600. Obecność obowiązkowa.
3. We wtorek rozpoczynamy miesiąc Maj związany z Nabożeństwami ku
czci Matki Bożej. Nabożeństwo Majowe odprawiać będziemy od
poniedziałku do piątku po wieczornych Mszach Świętych. W sobotę
i w niedzielę na Nabożeństwo Majowe zapraszamy o godzinie 17.30.
4. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
5. W czwartek przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski – tego dnia podczas każdej Mszy Świętej odnawiać
będziemy Milenijny Akt Oddania Polski.
6. 03 maja w godzinach 1700-2000 odbędzie się w salce parafialnej „Miting
Spikerski” - członkowie grupy AA podzielą się świadectwem trwania w
trzeźwości.
7. W piątek 04 maja decyzją Ks. Biskupa nie obowiązuje post piątkowy.
8. W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne:
a. Pierwszy Piątek miesiąca, okazja do Spowiedzi Świętej
w godzinach 1600 – 1800. Msza Wotywna o NSPJ o godzinie 700 oraz
modlitwy wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
b. Pierwsza Sobota miesiąca o godzinie 700 Msza Święta Wotywna
wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi oraz Nabożeństwo
Pierwszych Sobót miesiąca. W tym dniu kapłani odwiedzą chorych
z posługą Sakramentalną. Chorych prosimy zgłaszać do piątku
włącznie.
9. W sobotę 05 maja na godzinę 1600 zapraszamy wszystkich chętnych na
spotkanie Ruchu Szensztackiego.
10. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godzinie 930 spotkanie Żywego
Różańca.
11. 07 Maja przeżywać będziemy wizytację Kanoniczną Księdza Biskupa.
Bliższe informacje ukażą się w następnym biuletynie.
12. W minionym tygodniu zmarli
+ Aleksandra Jurczyńska z ul. Śniadeckich 34, lat 87
+ Stanisława Danielewicz z ul. Śniadeckich 84, lat 102
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

BIULETYN PARAFIALNY
Parafia Św. Maksymiliana Kolbe
Grudziądz - Strzemięcin
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tel. (56) 46-53-334
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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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Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Uroczystość obchodzona w Kościele katolickim w Polsce w dniu 3 maja.
Święto zostało ustanowione przez papieża Benedykta XV w 1920 na prośbę
polskich biskupów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918. Upamiętnia
ono śluby lwowskie króla Jana Kazimierza, który podczas potopu szwedzkiego
powierzył Polskę opiece Matki Bożej.
Kult Królowej Korony Polskiej upowszechniał się po rozbiorach Polski,
szczególnie w środowisku emigracji polskiej we Francji oraz wśród mieszkańców
Lwowa i Krakowa, i odegrał wielką rolę w pracy nad budzeniem poczucia i
świadomości narodowej. Zaborcy doceniali znaczenie tego kultu i prowadzili
walkę z jego propagowaniem, nakazując m.in. usuwanie wezwania „Królowa
Korony Polskiej” z Litanii loretańskiej, zwalczając pielgrzymki do Częstochowy,
usuwając z bibliotek publikacje o Królowej Korony Polskiej i ścigając procesami
posiadanie i rozpowszechnianie kopii obrazu jasnogórskiego. Inicjatywę
ustanowienia specjalnego święta maryjnego związanego z tym tytułem wysunęło
najprawdopodobniej powstałe we Lwowie Bractwo Najświętszej Maryi Panny
Królowej Korony Polskiej, poświęcające pierwszą niedzielę maja modlitwom
dziękczynnym za opiekę Maryi nad Polską. Pomysł poparł arcybiskup Józef
Bilczewski, a papież Pius X w 1909 ustanowił święto Królowej Korony Polskiej
dla diecezji lwowskiej i przemyskiej, polecając obchodzić je w pierwszą niedzielę
maja. W 1914 obchody przeniesiono z pierwszej niedzieli maja na 2 maja.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości biskupi polscy zaproponowali
papieżowi ustanowienie święta Maryi Królowej Polski w dniu 3 maja, tak aby
podkreślić związek tego święta z pierwszą polską konstytucją uchwaloną 3 maja
1791 przez Sejm Czteroletni. Konstytucja wypełniła w swoich założeniach część
ślubowań Jana Kazimierza – król zobowiązywał się uroczyście wziąć pod opiekę
lud polski i zaprowadzić sprawiedliwość społeczną.
Na wniosek biskupów polskich Święta Kongregacja Obrzędów przeniosła
w 1924 obchody tego święta na 3 maja. W 1925 roku rozciągnięto je na wszystkie
polskie diecezje, tym samym połączono świętowanie rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja oraz święta Królowej Korony Polskiej.
Po napaści Niemiec na Polskę w 1939 władze okupacyjne zakazały
obchodzenia święta Królowej Korony Polskiej. Nie uznawały go również nowe
władze Polski Ludowej po II wojnie światowej, święto obchodzono tylko w liturgii
kościelnej.
INTENCJE 30.04.2018 r. – 06.05.2018 r.
Poniedziałek – 30.04.2018 r.
700 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne Dary Ducha
Świętego, z prośbą o szczęśliwe zdanie matury i egzaminu na studia dla
Alicji
830
1800 + Jan i Gertruda Kanicz oraz zmarli z rodziny
1800 + Marianna Ossowska - popogrzebowa
Wtorek – 01.05.2018 r. Świętego Józefa - Rzemieślnika
700 W intencji Bogu wiadomej
830
1800 + Józef Świtkowski - gregorianka
Środa – 02.05.2018 r.
700 + Józef Świtkowski - gregorianka
830 + Elżbieta Aniszewska (popogrzebowa)
1800 W dniu 16 urodzin Wiktorii o Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i
Boże błogosławieństwo
1800 + Małgorzata Szymańska ( w 2 r. śm.) i zmarli z rodziny
1800 + brat Zygmunt ( w dniu imienin )
Czwartek – 03.05.2018 r. NMP Królowej Polski
700 Za parafian
930 + Stanisław Grzesik ( 25 r. śm.), Izabela Grzesik i zmarli z rodziny
930 + Helena Pawłowska – intencja od sąsiadów z ulicy Śniadeckich 84
1100 góra + mama Helena Sala ( z okazji urodzin) i zmarli z rodziny

1100góra + Barbara Otremba ( w 10 r. śm.)
1230 + Robert Walawander ( w dniu urodzin) i zmarli z rodziny
1230 + Henryk Karbowski ( w 21 r. śm.) i zmarli z rodziny
1500 + Józef Świtkowski - gregorianka
1600dolny Msza św. w NFRR
1800 + Helena Gorczyńska (w 3 r. śm.) – intencja od córek i męża
1800 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla ks. Bartka opiekuna
Apostolatu Margaretka oraz dla kapłanów pracujących w naszej Parafii –
intencja od Apostolatu Margaretka
Piątek.04.05.2018 r
700 + Józef Świtkowski - gregorianka
830 + Feliks Pająk ( w 15 r. śm.) i zmarli z rodziny
1630 W intencji misji i misjonarzy
1800 + Cecylia (w 18 r. śm.) i Bernard Cherek ( w 8 r. śm.)
1800 + mąż Czesław ( w 17 r. śm.), syn Piotr ( w 3 r. śm.) Sadzińscy, Dariusz
Majrowski ( w 14 r. śm.) i Jerzy Majrowski ( w 54 r. śm.) oraz za zmarłych
z rodziny Doleckich
Sobota – 05.05.2018 r.
700 Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko
Niepokalanemu Sercu NMP
30
8 + Józef Świtkowski - gregorianka
1800 + Bronisława i Bernard Urbańscy
1800 + Ewa Szczodrowska i zmarli z rodziny
1800 + Stanisław Stachowski, ojciec Stanisław, mama Stanisława Krzyżan
Niedziela - 06.05.2018 r.
700 + Józef Świtkowski - gregorianka
930 Żywy Różaniec
930 + Józef , Jurek, Marcin Pawłowski
1100góra + Ryszard Giese ( w 13 r. śm.)
1100 dół
1230 + Franciszek Lewandowski ( w 6 r. śm.) i zmarli z rodziny
1230 + rodzice: Monika, Alfons i zmarłe rodzeństwo
1230 + rodzice: Jadwiga ( w 20 r. śm.), Henryk Szymańscy i siostra Bożena i
zmarli z rodziny
1500 + Zbigniew Pawłowski ( w 5r. śm)
1500 + Anna Kot (w 3 r. śm.) i Stanisław Kot, Natalia Sztandarska i Anna
Sadecka
1600dolny Msza św. w NFRR
1800 + mąż Jan Pawłowski ( w 14 r. śm.) i zmarli z rodziny Marońskich
oraz Zbigniew, Pelagia i Klara Ronowscy

