Ogłoszenia Duszpasterskie
na XV Niedzielę zwykłą
1. Dziś zbiórka do puszek na rzecz naszego Grudziądzkiego Centrum Caritas –
polecamy ofiarności wiernych.
2. Jutro (poniedziałek) przypada liturgiczne wspomnienie NMP z Góry Karmel
3. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek
4. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi Pielgrzymki do Sanktuarium
Św. Józefa w dniu 15 września informujemy, że ze względu na dodatkowy
autokar mamy do dyspozycji jeszcze 15 miejsc – obowiązuje kolejność
zgłoszeń.
5. Przypominamy, że w okresie wakacyjnym Biuro Parafialne jest czynne
w poniedziałki, środy oraz piątki – godziny czynności w tych dniach pozostają
bez zmian.
6. W minionym tygodniu zmarł
+ Stanisław Cichoradzki z ul. Jackowskiego 41/3 lat 91.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

W tym tygodniu patronują nam:
- w poniedziałek NMP z Góry Karmel
- w środę Św. Szymon z Lipnicy – kapłan ze zgromadzenia O. Bernardynów.
- w piątek Bł. Czesław – kapłan, duchowy syn św. Dominika – przyjął z jego rąk
habit dominikański
- w sobotę Św. Apolinary bp męczennik oraz Św. Wawrzyniec z Brindisi kapłan i
doktor Kościoła
Duszpasterstwo Tradycji Łacińskiej
Zapraszamy na Msze Święte sprawowane w Nadzwyczajnej Formie Rytu
Rzymskiego w niedziele lipca(z wyjątkiem 29 VII) i sierpnia (z wyjątkiem 19 VII)
w Dolnym Kościele o godz. 19.00. Okazja do Spowiedzi Świętej 15 min przed
Mszą Świętą.

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:
poniedziałek, środę i piątek
od 16.00 do 18.00
oraz w środę i piątek od 10.00 do 12.00

Nr 1062
15.07.2018 r.

Najświętsza Maryja Panna z góry Karmel
Szkaplerz karmelitański
W poniedziałek przypada wspomnienie NMP z
Góry Karmel. To wspomnienie zwraca nas ku
Maryi objawiającej się na górze Karmel, znanej
już z tekstów Starego Testamentu - z historii
proroka Eliasza (1 Krl 17, 1 - 2 Krl 2, 25). W XII
wieku po Chrystusie do Europy przybyli,
prześladowani przez Turków, duchowi synowie
Eliasza, prowadzący życie kontemplacyjne na
Karmelu. Również w Europie spotykali się z
niechęcią.
Jednakże
Stolica
Apostolska,
doceniając wyrzeczenia i umartwienia, jakie
podejmowali zakonnicy, ułatwiała zakładanie
nowych klasztorów. Szczególnie szybko zakon
rozwijał się w Anglii, do czego przyczynił się m.in.
wielki czciciel Maryi, św. Szymon Stock, szósty
przełożony generalny zakonu karmelitów.
Wielokrotnie błagał on Maryję o ratunek dla zakonu. W czasie jednej z modlitw w
Cambridge, w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r., ujrzał Bożą Rodzicielkę w otoczeniu
Aniołów. Podała mu Ona brązową szatę, wypowiadając jednocześnie słowa:
Przyjmij, synu, szkaplerz twego zakonu, jako znak mego braterstwa,
przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna

ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach,
przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania.
Szkaplerz, będący znakiem maryjnym, zobowiązuje do chrześcijańskiego życia, ze
szczególnym ukierunkowaniem na uczczenie Najświętszej Maryi Dziewicy
potwierdzanym codzienną modlitwą Pod Twoją obronę.
Zaproszenie
Gmina
Miasto
Grudziądz
oraz
Dom
Dziennego
Pobytu
w Grudziądzu zapraszają wszystkich zainteresowanych na bezpłatne spotkanie
informacyjno-dyskusyjne, z drobnym poczęstunkiem, z cyklu „Nasi Seniorzy – jak
wspierać osoby starsze i niesamodzielne na co dzień” w ramach projektu „Dom
Dziennego Pobytu bezpieczną przystanią dla osób niesamodzielnych z terenu
Grudziądza.
Temat najbliższego spotkania to „Osteoporoza – problem seniora? (czym jest
osteoporoza, jak można jej zapobiec, czy styl życia wpływa na ryzyko
zachorowania
oraz
leki,
suplementy
i
dieta
w chorobie). Prelegentem będzie Ryszard Kamiński – mgr farmacji.
Data i miejsce spotkania: 17.07.2018 (wtorek), godz. 17:00, Marina Grudziądz,
ul. Portowa 8
Temat kolejnego spotkania: „Borelioza, WZW typu A,B,C i inne choroby
zakaźne – seniorze uważaj na siebie!” (współczesne zagrożenia chorób
zakaźnych, czy powinniśmy bać się kleszczy?, jak zmniejszyć ryzyko
zachorowania, czy borelioza naprawdę nam zagraża?.
Data i miejsce spotkania: 31.07.2018, godz. 17:00, Marina Grudziądz.
Prelegentem będzie mgr Grażyna Rzeźnik – pracownik Inspekcji Sanitarnej.
W trakcie trwania spotkania będziecie mieli Państwo możliwość zadania
nurtujących Was pytań oraz wymiany spostrzeżeń i doświadczeń.
Na spotkanie w szczególności zapraszamy: opiekunów osób, niesamodzielnych,
pracowników wykonujących funkcje opiekuńcze, osoby starsze, wszystkich
zainteresowanych tematem
INTENCJE 16.07.2018 r. – 22.07.2018 r.
Poniedziałek – 16.07.2018 r. - NMP z Góry Karmel
700 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Iwony, Agaty,
Sandry
830 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej dla Ireny Łukaszewskiej z okazji 80 urodzin
1800 + Halina i Józef Skowron, Irena i Leon Nowak, brat Mirosław i dziadkowie
z obojga stron

Wtorek – 17.07.2018 r.
700 O Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla Karoliny w dniu
urodzin.
830 W 25 rocznicę ślubu córki Ewy i Wojciecha o Boże błogosławieństwo dla
nich i ich dzieci oraz opiekę Matki Najświętszej
1800 + Irena Spychalska ( z okazji urodzin) oraz rodzice z obojga stron
Środa – 18.07.2018 r.
700 + mąż Edmund Bartkowski (w 3 r. śm.) i zmarli z rodziny
830 + Jerzy Laufenberg ( w dniu urodzin)
1800 + rodzice: Jan Górski ( w 13 r. śm.) i Czesława Górska
1800 + mąż Władysław Babik ( w 18 r. śm.) oraz syn Andrzej i Grzegorz
Czwartek –19 .07.2017 r.
700 + rodzice: Bohdan Kachelski ( w 9 r. śm.) i Barbara Kachelska
830 + Jadwiga Rodziewicz ( w10 r. śm.), Stefania Zachariasz (w 13 r. śm.) i za
zmarłych z rodziny: Rodziewiczów, Zachariaszów, Iwaszków, Winczów
- intencja od córki, synowej i wnóków
1800 + Andrzej Maguda ( w 3 r. śm.), rodzice z obojga stron, brat Zbigniew
i zmarli z rodziny
Piątek - 20. 07.2018 r.
700 + Konstanty Fabiński (popogrzebowa)
830 + Włodzimierz ( w 5 r. śm.)
1800 + Regina Wiatrowska ( w r. śm.)
1800 + W intencji GMOP i Opiekuna
Sobota – 21.07.2018 r.
700 + ojciec Henryk ( w 8 r. śm.) – intencja od żony i dzieci
830 + Agata i Jan Kozłowscy ( w r. śm.) i zmarli z rodziny
1800 + mąż Edmund Kluska ( w 1 r. śm.)
Niedziela - 22.07.2018 r.
700 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Krystyny i Ryszarda w 37 rocznicę
ślubu, ich dzieci i rodziny oraz w dniu urodzin Sławka
930 + Helena Rehmus, Bernard Rehmus i Stanisława Miłek
1100góra + Ryszard Reich i rodzice z obojga stron oraz siostry
1230 + Zygmunt Klimczuk ( w r. śm.) i zmarli z rodziny
1500 + Krzysztof Szynkowski z okazji imienin i o Boże błogosławieństwo dla
Anny z rodziną
1800 + Anna, Józef i Henryka
1900 Msza Święta w NFRR – Dolny Kościół

