Ogłoszenia Duszpasterskie
na IX Niedzielę Zwykłą
1. Obchodzimy dzisiaj w Polsce Święto Dziękczynienia. Po Mszach św.
zbiórka do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej.
2. Od piątku po uroczystości Bożego Ciała trwają dni eucharystyczne,
znane dawniej jako oktawa Bożego Ciała. Msza Święta z procesją
eucharystyczną dzisiaj po Sumie o godz. 930, natomiast od jutra do
czwartku o godz. 1800.
3. Msza św. w intencji Żywego Różańca dzisiaj o godz. 930, natomiast
spotkanie Żywego Różańca wyjątkowo w 2 niedzielę miesiąca, czyli
10 czerwca po Mszy św. o godz. 930.
4. We wtorek po Mszy św. wieczornej – spotkanie Kręgu Biblijnego.
5. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
6. W tym tygodniu przypada I czwartek – spotkanie Apostolatu
Margaretka o godz. 1600; nabożeństwo o dar nowych powołań
kapłańskich i zakonnych o godz. 1730.
7. Zachęcamy do udziału nabożeństwie czerwcowym, które w naszym
kościele odprawiane jest każdego dnia po Mszy św. wieczornej.
8. W najbliższy piątek – uroczystość NSPJ. Po Mszy św. wieczornej
odmówimy Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego NSPJ, za odmówienie
którego można uzyskać odpust zupełny.
9. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza – polecamy ją ofiarności
wiernych.
10. Parafia św. Mikołaja wraz z Międzyparafialnym Zespołem 10 czerwca

organizują „Marsz dla Życia i Rodziny”. Uczestnicy Marszu
zgromadzą się w Bazylice św. Mikołaja o godz. 1500. Po Modlitwie u
stóp Matki Boskiej Łaskawej uczestnicy marszu przejdą ze śpiewem i
modlitwą na plac przed kościołem Wniebowzięcia NMP przy ul.
Moniuszki 8, gdzie na wszystkich czekać będą różnorakie atrakcje.
Celem „Marszu dla Życia i Rodziny” jest promocja życia i wartości, jaką
jest rodzina. Do uczestnictwa w Marszu zapraszamy całe rodziny z
Grudziądza i okolic.
11. W minionym tygodniu zmarli:
+ Maciej Moskal z ul. Korczaka 27 lat 39
+ Renata Paczkowska z ul. Śniadeckich 31, lat 68
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

Biuro parafialne czynne:
od poniedziałku do piątku
od 16.00 do 18.00
oraz w środę i piątek od 10.00 do 12.00

Nr 1056
03.06.2018 r.

Zapraszamy na XXII Festyn Parafialny „Parafia Dzieciom”!!!
3 czerwca 2018 r. w godzinach od 1500 do 2100
Przewidziano szereg atrakcji dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych:
pokazy sprzętu Straży Pożarnej i Policji, zabawy sportowe, edukacyjne
prowadzone przez nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 na
Strzemięcinie, przez specjalistów Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa
Rodzinnego oraz przez Policjantów (znakowanie rowerów) i Strażników
Miejskich. Dla najmłodszych przewidziano: pałac dmuchany, pływanie
łódeczkami w basenie, przejażdżkę na karuzeli.
Dorośli będą mogli sprawdzić stan swojego zdrowia – zbadać wartość
ciśnienia tętniczego oraz zbadać zawartość poziomu cukru. Będzie
możliwość sprawdzić celność oka podczas strzelania z pistoletu
pneumatycznego do tarczy.
Na scenie wystąpią:
 ok. godz. 1500 – soliści z Grudziądzkiego Warsztatu Terapii
Zajęciowej,
00
 ok. godz. 16 – soliści z Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa
Rodzinnego,
00
 ok. godz. 17 – Grudziądzka Orkiestra Dęta,
 ok. godz. 1745 – Duet Wokalny: Teresa Chodyna i Edmund Otremba,
Ok. godz. 2000 – wspólnie pośpiewamy przy ognisku z naszym organistą
panem Mateuszem i panią Asią.

Parafianie i goście festynu będą mogli nabyć: pyszne ciasta wypieczone
specjalnie na festyn przez gospodynie z naszej parafii, kawę, herbatę, placki
ziemniaczane, kiełbaski z grilla, chlebek z pysznym swojskim smalcem
i serkiem smażonym oraz ogórki małosolne które od lat, specjalnie na festyn,
przyrządza ksiądz Prałat Henryk Kujaczyński. Przewidziano wiele innych
specjałów dla podniebienia. Będzie można nabyć miód z ekologicznej
pasieki, specjały masarskie i serowarskie z ekologicznego gospodarstwa
agroturystycznego oraz chleb pieczony na zakwasie.
Będzie można również nabyć „Miód Księdza Bartka” w cenie 5 zł, a cały
dochód z jego sprzedaży zostanie przeznaczony na wsparcie wyjazdu
wakacyjnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży działającego przy
naszej parafii. Jak co roku będzie można nabyć „Cegiełkę Dobroci”.
Fundusze uzyskane na festynie, posłużą również jak co roku na
zorganizowanie wakacyjnego wypoczynku dla dzieci z naszej parafii.
Jak na poprzednich festynach ok. godz. 2100 odśpiewamy Apel
Jasnogórski i zakończymy festynowe świętowanie.
Wszystkim parafianom oraz gościom: dzieciom, młodzieży i dorosłym
życzymy miłej zabawy.
INTENCJE 04.06.2018 r. – 10.06.2018 r.
Poniedziałek – 04.06.2018 r.
700
+ Marek Rasmus – popogrzebowa
830
+ Robert
830
+ Jerzy Gużyński (w 3 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron
00
18
+ Rodzice: Jan, Irena; Monika, Franciszek oraz Teresa i Andrzej
1800
+ Helena Sagan – gregorianka
1800
+ Marianna Bartkowiak – popogrzebowa
Wtorek – 05.06.2018 r. – św. Bonifacego
700
830
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące
1800
+ Helena Sagan (w 1 r. śm.)
1800
+ Helena Sagan – gregorianka
Środa – 06.06.2018r.
700
830
1800
+ Paweł Müller (w 1 r. śm.), Henryk i Helena, Władysław Gajkowscy
i rodzice z obojga stron: Janina i Józef Baranowscy
1800
+ Bronisław (w 30 r. śm.) oraz Józefina i Zbigniew Pawłowscy
1800
+ Helena Sagan – gregorianka
Czwartek – 07.06.2018 r.
700

+ Stanisława Danielewicz – int. od sąsiadów z ul. Śniadeckich 84
+ Rodzice: Cecylia i Stefan (z okazji Dnia Matki i zbliżającego się
Dnia Ojca) oraz zmarli z rodziny
1800
+ Helena Sagan – gregorianka
00
18
O błogosławieństwo Boże dla kapłanów objętych modlitwą Apostolatu
Margaretka, którzy obchodzą rocznicę swoich święceń, aby Matka Boża
otaczała ich swoją opieką – intencja od Apostolatu Margaretka
Piątek – 08.06.2018 r. – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
700
830
+ Władysław Orzepowski – intencja od córki
830
+ Helena Sagan – gregorianka
1700
Msza św. za zmarłych
00
18
+ Mąż i ojciec Teodor (w r. śm.), rodzice z obojga stron, siostry i bracia
1800
+ Ryszard Link (w kolejny miesiąc po śm.) – intencja od żony i rodziców
z obojga stron
Sobota – 09.06.2018 r. – Niepokalanego Serca NMP
700
830 + Helena Sagan – gregorianka
830 + Mąż Jerzy (w 5 r. śm.) i Emilia (w 25 r. śm.) Mrozowscy oraz rodzice,
teściowie i krewni z obojga stron
1800
+ Mąż Feliks Żurawski (w 6 r. śm.), rodzice: Żurawscy i Telejko
oraz zmarli z rodziny – intencja od żony
1800
+ Kazimierz Twarogowski (w 5 r. śm.) i rodzice z obojga stron
1800
W podziękowaniu Panu Bogu i MBNP za szczęśliwe rozwiązanie,
z prośbą o zdrowie, opiekę i Boże błogosławieństwo dla dzieci: Jagody
i Karola oraz całej rodziny
Niedziela - 10.06.2018 r.
700
+ Syn Wiesław Biernatowski, rodzice z obojga stron i rodzeństwo
Groszewscy
700
+ Danuta Jarzynka (w 79 rocznicę urodzin)
930
+ Władysława, Antoni i Leszek Kraszewscy (z okazji imienin)
i zmarli z rodziny
930
+ Helena Sagan – gregorianka
30
9
+ Henryk Kryszkiewicz (w 29 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron
1100góra + Władysława Roszkowska (w 16 r. śm.) i zmarli z rodziny
1100dół + Mąż Adam Gniot (w dniu urodzin)
1230
+ Siostra Henryka Ostrowska (w 2 r. śm.) oraz rodzice i zmarli z rodziny
1230
+ Rodzice: Anna i Bronisław (w r. śm.) oraz Renata, Tadeusz, Joanna
Ruczyńscy
00
15
+ Stanisław Zimny
1500
+ Mieczysław i Zenon oraz zmarli z obojga stron
1600
Msza św. NFRR – W intencji Apostolatu Margaretka
1800
+ Andrzej Gazdecki (w 2 r. śm.)
830
1800

