Ogłoszenia Duszpasterskie
na II Niedzielę Zwykłą
1. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby Wyższego Seminarium
Duchownego w Toruniu, natomiast zbiórka do puszek na działalność
Grudziądzkiego Centrum Caritas. Za wszelkie ofiary składamy
serdeczne „Bóg zapłać”.
2. W dniu dzisiejszym rozpoczynają się w Grudziądzu obchody 100.
Rocznicy powrotu naszego miasta i regionu w granice Rzeczypospolitej.
O godz. 1500 w grudziądzkiej farze odbędzie się wspólne śpiewanie pieśni
z grudziądzkimi chórami, zatytułowane „Wolność zapisana w nutach”.
Punkt kulminacyjny obchodów nastąpi w czwartek, 23 stycznia 2020 roku.
O godz. 1000 w Bazylice sprawowana będzie Msza św. z okazji setnej
rocznicy powrotu Grudziądza do Macierzy. Mszy św. przewodniczyć
będzie Bp Wiesław Śmigiel, a po niej uroczystości miejskie, czyli: błękitny
przemarsz, inscenizacja i uroczystość patriotyczna z ceremoniałem
wojskowym.
3. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek w dolnym kościele.
4. W piątek o godz. 1500 w dolnym kościele Koronka do Miłosierdzia
Bożego i Adoracja Najświętszego Sakramentu.
5. W sobotę o godz. 1730 – Różaniec Fatimski.
6. Ze względu na okres zimowy wszystkie Msze św., od poniedziałku
do soboty przed południem, odprawiane są wyłącznie w dolnym kościele.
W górnym kościele Msze św. odprawiane będą tylko w niedziele
(w tym sobotnia Msza św. wieczorna).
7. W okresie kolędowym we wtorki i czwartki Biuro Parafialne jest
nieczynne.
8. Od poniedziałku przyszłego tygodnia rozpoczynają się półkolonie
parafialne dla 50 dzieci, które trwać będą do piątku włącznie w godz.
od 900 do 1400. Zapisy na półkolonie od jutra w Biurze Parafialnym.
9. W czasie ferii zimowych czyli od najbliższej niedzieli Msza św.
o godz. 1100 odprawiana będzie tylko w górnym kościele.
10. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Franciszka Dahl z ul. Śniadeckich 15, lat 93
+ Barbara Śmigielska z ul. Śniadeckich 78, lat 72
+ Gabriela Kamińska z ul. Śniadeckich 3, lat 69
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

BIULETYN PARAFIALNY
Parafia Św. Maksymiliana Kolbe
Grudziądz - Strzemięcin
ul Wyspiańskiego 1
tel. (56) 46-53-334
www.maksymilian.grudziadz.pl
e-mail:
parafia@maksymilian.grudziadz.pl

Biuro parafialne czynne:
poniedziałek, środę i piątek
od 1600 do 1800
oraz w środę i piątek od 1000 do 1200
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 19 stycznia (niedziela), ul. Korczaka 15 – od godz. 1500
 20 stycznia (poniedziałek), ul. Korczaka 17, 27 i 29 – od godz. 1600
 21 stycznia (wtorek), ul. Szachnitowskiego, Zamenhoffa, Wyspiańskiego,
Zapolskiej – od godz. 1600
 22 stycznia (środa), ul. Konopnickiej – domki oraz 25, 27 i 28; Zachodnia
i Rozdzielnia – od godz. 1600
 23 stycznia (czwartek), ul. Wągla, Baczyńskiego, Asnyka, Orzeszkowej,
Orkana, Szarych Szeregów, Okulickiego, Makuszyńskiego, Staffa, Grota
Roweckiego, Konstytucji 3 maja – od godz. 1600
 24 stycznia (piątek), ul. Jackowskiego 39, 41, 42 i 43 – od godz. 1600
 25 stycznia (sobota), ul. Jackowskiego 44, 48 i Północna – od godz. 1500
 26 stycznia (niedziela), ul. Jackowskiego 52 i 54 – od godz. 1500
 27 stycznia (poniedziałek), uzupełnienia – od godz. 1600

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan rozpoczęty
Nabożeństwem ekumenicznym w bazylice
pw. św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu
rozpoczęły się obchody tegorocznego
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w
diecezji toruńskiej. Tematem dnia było
„Pojednanie: wyrzuć ładunek za burtę”.
Nabożeństwu przewodniczył ks. kan. Krzysztof Krzemiński – diecezjalny
referent ds. Dialogu Międzyreligijnego. Obecni byli: ks. kan. Dariusz Kunicki,
proboszcz miejsca, ks. dr Karol Niedoba, proboszcz parafii ewangelickoaugsburskiej św. Jana w Grudziądzu, ks. Damian Szczepańczyk, pastor
kościoła ewangelicko-metodystycznego w Grudziądzu oraz ks. Mariusz
Radziwon, proboszcz parafii prawosławnej św. Mikołaja w Bydgoszczy.
Materiały do nabożeństw ekumenicznych w bieżącym roku przygotowali
chrześcijanie z Malty. Kościół powinien być zawsze ostoją, bez względu na to,
który to Kościół będzie. Każdy powinien otrzymać w nim to, czego oczekiwał
wstępując do niego – mówił ks. Radziwon, dodając, że „Chrystus pragnął, aby
wszyscy stanowili jedność. Budujmy wspólny, mocny dom modlitwy.
Jesteśmy jedną wielką rodziną naszego Ojca, rodziną chrześcijańską, rodziną
miłosierdzia, rodziną życzliwości”.
Uczestnicy wspólnie złożyli wyznanie wiary. Wierni odmówili modlitwę
wstawienniczą oraz Modlitwę Pańską. Symbolicznym było przekazanie znaku
pokoju chrześcijan różnych wyznań. Na zakończenie dziękowano Panu Bogu
za narodziny i rozwój ruchu ekumenicznego w minionym stuleciu.
www.diecezja-torun.pl
INTENCJE 20.01.2020 r. – 26.01.2020 r.
Poniedziałek – 20.01.2020 r.
700
+ Andrzej Kondraczyk – gregorianka
830
+ Mama Kazimiera (w 51 r. śm.), zmarli z rodziny Ireny Starobrat oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
1800
+ Elżbieta Wilamowska (w 4 r. śm.)
Wtorek –21.01.2020 r. – św. Agnieszki
700
+ Andrzej Kondraczyk – gregorianka
830
+ Elżbieta Góralska (w 4 r. śm.), rodzice z obojga stron i brat Zygmunt
1800
+ Danuta Groszewska (w 10 r. śm.) i zmarli rodzice z obojga stron

Środa – 22.01.2020 r.
700
+ Andrzej Kondraczyk – gregorianka
830
+ Mąż Marian Witkowski ( w 10 r. śm.)
1800
Czwartek – 23.01.2020 r.
700
+ Andrzej Kondraczyk – gregorianka
830
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów
i ich rodzin
830
+ Elżbieta Góralska (w 4 r. śm.), rodzice z obojga stron, brat Zygmunt
i chrześniak Tomek
1800
+ Mąż i tata Bolesław Kania (w r. śm.)
Piątek – 24.01.2020 r. – św. Franciszka Salezego
700
+ Andrzej Kondraczyk – gregorianka
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla Mateusza
30
8
+ Waldemar Zakrzewski – intencja od przyjaciół z Grudziądza
1800
W podziękowaniu za życie i pracę Kapelana Solidarności ks. Jerzego
Popiełuszki dla dobra Kościoła, Ojczyzny i Świata, z prośba o rychłą
kanonizację
Sobota – 25.01.2020 r. – Nawrócenie św. Pawła
700
+ Andrzej Kondraczyk – gregorianka
830
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Stanisława
Łukaszewskiego w dniu 70 urodzin – intencja od córki z mężem i syna z żoną
00
18
+ Mirosław Kacała – intencja od sąsiadów z ulicy Korczaka 7
Niedziela Słowa Bożego – 26.01.2020r.
700
+ Mąż Kazimierz (w 24 r. śm.), rodzice z obojga stron, rodzeństwo z obojga
stron i Konstancja
800 dół Msza Święta w NFRR – po łacinie
930
+ Andrzej Kondraczyk – gregorianka
930
Msza św. za nasze miasto Grudziądz i naszą Ojczyznę
1100góra Violetta Filipek (w 23 r. śm.) i zmarli z rodziny
1100góra O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zgodę dla rodziny
1230
+ Rodzice: Janina i Jan Dylewscy i zmarli z rodziny
30
12
+ Jadwiga (w 29 r. śm.), Ludwik, Henryk i Janina Ziemińscy
1230
O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Julii oraz potrzebne siły dla
rodziny
1500
+ Hanna (w 10 r. śm.) – intencja od sióstr z rodzinami i rodziców
1800
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata
dla Ireny w dniu 88 urodzin

