Ogłoszenia Duszpasterskie
na XVI Niedzielę zwykłą
1. W najbliższą środę obchodzić będziemy święto św. Jakuba Apostoła.
Został on powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz
ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Jest
pierwszym męczennikiem wśród Apostołów.
2. W środę przypada również wspomnienie św. Krzysztofa. W tym dniu
będziemy modlili się za kierowców i podróżujących. Zachęcamy do
pobłogosławienia pojazdów i do odmawiania modlitwy przed każdą
podróżą. Niech pod opieką patrona kierowców wszyscy szczęśliwie
dotrą do celu podróży. Z racji wspomnienia tego świętego, w najbliższą
niedzielę po Mszy św. o godz. 1230 udzielimy błogosławieństwa
kierowcom i poświęcimy samochody i inne pojazdy.
3. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
4. W najbliższą niedzielę zbiórka do puszek na misje w ramach akcji
„Św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki
transportu dla misjonarzy”.
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 odeszli do wieczności:
+ Jerzy Lewandowski z ul. Śniadeckich 84 lat 67.
+ Andrzej Habryn z ul. Korczaka 7 lat 63.
+ Henryk Burkiewicz z ul. Śniadeckich 12 lat 75.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

W tym tygodniu patronują nam:
 23 lipca – św. Brygida (1303-1373), szwedzka mistyczka, patronka
Europy.
 24 lipca – św. Kinga (1234-1292), polska księżna, a następnie klaryska
w Starym Sączu.
 25 lipca – św. Jakub Większy (I w.), pierwszy męczennik wśród
Apostołów, patron Hiszpanii.
 26 lipca – święci Joachim i Anna, rodzice Najświętszej Maryi Panny.

BIULETYN PARAFIALNY
Parafia Św. Maksymiliana Kolbe
Grudziądz - Strzemięcin
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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
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Podziękowanie od Sióstr Pasjonistek z Kamerunu z misji w
Ndelele za pomoc w zakupie samochodu terenowego
Drodzy Przyjaciele Misji i współpracownicy MIVA Polska!
Kierujemy słowa podziękowania i wdzięczności Księdzu Dyrektorowi MIVA
Polska i Jego współpracownikom, Przyjaciołom i Dobroczyńcom MIVA
Polska. Dzięki Wam, Kochani mamy samochód terenowy, który jest
przedłużeniem naszych rąk i nóg, a przede wszystkim serca - możliwości
ratowania życia chorych wymagających operacji, a często
skomplikowanych porodów. Ratujecie z nami życie i mamy i dzieciątka.
Dzięki Wam możemy zakupić leki w oddalonych miastach, do których
dojechać jest ciężko z powodu katastrofalnego stanu dróg od Bertoua
do Ndelele. Zawsze wsiadając do samochodu kierujemy modlitwę do Boga
w intencji tych co wsparli dzieło kupna tego samochodu, by sami szczęśliwie
docierali do celu swojej podróży i ofiarujemy Mszę Św. w każdą pierwszą
sobotę miesiąca (oczywiście, gdy będziemy miały Mszę Św., bo to rzadko się
zdarza w naszej dużej parafii, nawet i w niedzielę). Łączymy się zaś wtedy
tylko duchowo z gdzieś na świecie odprawianą w danym czasie Mszą Świętą.
Przesyłamy trochę wieści o naszym życiu w Ndelele. Jest to miasto
na Południowym Wschodzie Kamerunu tuż przy granicy z RCA i Kongo.
Nasi sąsiedzi są w stałej wojnie, jest dużo uchodźców.

Nie mamy światła elektrycznego i dróg
przejezdnych. Ostatnie 3 lata jedziemy
drogą międzynarodową do miasta
pobliskiego 100 km ponad 7 godzin. Bagna,
zerwane
mosty,
upadłe
drzewa,
powywracane ciężarówki z drzewem
blokują nieraz na 24 godz. drogę.
Praktycznie widać, że rozwój tych terenów
jest wsteczny. Ludzie nie mogą sprzedać
uprawionej żywności, jak bananów
czy manioku.
Brak światła elektrycznego utrudnia
uczenie się dzieci i młodzieży, bo przez cały
rok o 18 godz. zapada noc. Na naftę,
by przy lampie się uczyć brak funduszy.
To jest obraz w małym wycinku trudnego życia tych ludzi, a my jesteśmy
z nimi.
Praca naszych Sióstr ma tu dość szeroki zasięg: prowadzimy Przychodnię
Zdrowia, w której mamy ośrodek gruźliczy i opiekę nad chorymi na AIDS,
położnictwo, szczepienia i leczenie różnych chorób. Udzielamy się w pracy
parafialnej; opiekujemy się grupą dzieci przygotowujących się do Chrztu
i Pierwszej Komunii Świętej oraz chórami młodzieżowymi i dziecięcymi.
Jest też grupa Cop’Mond - Dzieci Świata, Przyjaciele Ukrzyżowanego
to jest grupa modlitewna, apostolska bardzo dynamiczna. Prowadzimy
szkołę Katolicką, do której uczęszcza ponad 300 dzieci, nasze postulantki
uczą też tam języka angielskiego.
Pracy jest dużo, ale robotników zawsze braknie, prośmy wspólnie Boga,
by przysłał nam pomoc jeszcze personalną.
Bardzo ciepło i serdecznie pozdrawiamy całą Ekipę Pracowników MIVA
Polska i wszystkich Dobrodziejów i Bogu polecamy naszą wspólną pracę.
Wdzięczne Siostry Pasjonistki z Ndelele:
s. Teodora, s. Nicole, s. Tecla, Genvieve, Felicita, Immakulata
INTENCJE 23.07.2018r. – 29.07.2018 r.
Poniedziałek –23.07.2018 r. – św. Brygidy
700
+ Eugeniusz Łaszkiewicz – popogrzebowa
830
+ Henryk Pokorski (w 1 r. śm.)
1800
+ Mąż Henryk Kłopotek, rodzice: Rozalia (w 20 r. śm.) i Władysław
Basińscy oraz rodzeństwo i zmarli z rodziny

Wtorek – 24.07.2018 r. – św. Kingi
700
+ Zygmunt Majorkiewicz (w 5 r. śm.) i zmarli z rodziny: Majorkiewicz
i Jagusiak
830
+ Genowefa i Władysław Gwara oraz Marian Witkowski
00
18
+ Henryk Cieśla (w 1 r. śm.) – intencja od żony i dzieci
Środa – 25.07.2018 r. – św. Jakuba Apostoła
700 + Janina Wdowiak (w 4 r. śm.) i zmarli z rodziny: Jan ,Franciszek, Jadwiga,
Franciszek Wdowiak
830
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy
i zdrowie dla przyjaciela Tadeusza
1800
Msza św. dziękczynna w kolejną rocznicę ślubu Agnieszki i Łukasza.
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej oraz Dary Ducha Świętego
Czwartek – 26.07.2018 r. świętych Joachima i Anny
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i pomoc
Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin
30
8
+ Rodzice: Anna i Paweł, brat Kazimierz i mąż Henryk oraz zmarli
z rodziny Parciaków
1800
+ Anna Nawrocka (w dniu imienin) oraz zmarli z rodziny z obojga stron
Piątek – 27.07.2018 r.
700
+ Jacek Montowski – popogrzebowa
830
+ Benedykt Wyszyński
1800
+ Ojciec Wacław (w 100 rocznicę urodzin), mama Karolina, bracia:
Tadeusz, Władysław oraz dziadkowie z obojga stron
Sobota – 28.07.2018 r.
700
+ Mąż Roman Ludwinowski (w dniu urodzin ) i rodzice z obojga stron
830
O Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej
Nieustającej Pomocy dla Anny
00
18
W podziękowaniu za życie i pracę Sługi Bożego ks. Kard. Stefana
Wyszyńskiego dla dobra Kościoła, Ojczyzny i Świata, z prośbą o rychłą
beatyfikację
Niedziela - 29.07.2018 r.
700
+ Zofia Ziemecka (w 5 r. śm.)
930
W intencji Ojczyzny
930
+ Marta Nogowska – intencja od Beni
1100góra + Mama Monika (w 2 r. śm.) i tata Kazimierz (w 29 r. śm.)
1230
+ Edmund Biittner (w 14 r .śm.), rodzice z obojga stron, siostry i bracia
z rodziny Stanowskich – intencja od rodziny Biittner
00
15
+ Władysława i Władysław Suberlak (w 25 r. śm.)
1800
+ Sabina Żmijewska (w 10 r. śm.)

