Ogłoszenia Duszpasterskie
na VI Niedzielę Zwykłą
1. Dzisiejsza zbiórka do puszek przeznaczona jest na działalność
Grudziądzkiego Centrum Caritas. Za złożone ofiary składamy serdeczne
„Bóg zapłać”
2. Serdecznie zapraszamy do naszego kościoła na katechezy eucharystyczne
w duchu myśli św. Jana Pawła II. Będą się one odbywały 18 dnia każdego
miesiąca, czyli w dniu narodzin św. Jana Pawła II, patrona zarówno naszej
parafii jak i kaplicy szpitalnej. Katechezy prowadzić będzie kapelan
szpitala – ks. Kan. Andrzej Bartman. Na najbliższe spotkanie zapraszamy
we wtorek po Mszy św. o godz. 1800 do dolnego kościoła.
3. We wtorek o godz. 1900 – spotkanie pielgrzymów udających się
w kwietniu na pielgrzymkę do Włoch. Podczas spotkania będzie można
dokonać wpłaty środków finansowych w EURO.
4. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek w dolnym kościele.
5. W środę po wieczornej Mszy św. – spotkanie Kręgu Biblijnego.
6. W czwartek po Mszy św. o godz. 1800 – spotkanie Bractwa Św. Józefa.
7. W piątek o godz. 1500 w dolnym kościele Koronka do Miłosierdzia
Bożego i rozpoczęcie Adoracji Najświętszego Sakramentu.
8. Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła na Lotnisku zaprasza na kolejne
spotkanie modlitewne w ramach cyklu Pokolenie Jana Pawła II.
Spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek o godz. 1930.
9. W sobotę z okazji święta Katedry Świętego Piotra Apostoła modlić się
będziemy o ducha apostolskiej gorliwości, zdrowie i potrzebne łaski dla
papieża Franciszka.
10. W przyszłą niedzielę 23 lutego po Mszy św. o godz. 1100 w Dolnym
Kościele spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii
Świętej.
11. 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).
12. W minionym tygodniu odeszła do wieczności:
+ Rozalia Kunicka z ul. Konopnickiej 25, lat 98
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

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

Biuro parafialne czynne:
od poniedziałku do piątku
od 1600 do 1800
oraz w środę i piątek od 1000 do 1200
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Życie sakramentalne,
przychody i koszty naszej Parafii w 2019 r.
W roku 2019 r. udzielono sakramentów następującej liczbie osób.
Dla porównania podajemy również liczby z roku 2017 i 2018.
Sakrament

2017

2018

2019

Chrzest

77

77

60

Bierzmowanie

89

92

65

I Komunia
Święta

128

115

31

Małżeństwo

22

13

22

Kapłaństwo

0

1

0

Pogrzeb

120

137

119

Przychody 2019 – 669.696 zł (kolekty, pogrzeby, chrzty, śluby, ofiary
kolędowe, ofiary indywidualne, przychody z festynu, wynajem wieży
kościelnej, dotacja LGD Grudziądzki Spichlerz)

Koszty 2019 r. – 687.957 zł (działalność duszpasterska: 384.182 zł, remonty i
wyposażenie: 190.449 zł, działalność charytatywna 25.696 zł, Kuria
Diecezjalna: 78.680 zł, Seminarium Duchowne: 8.950 zł
Główne inwestycje: wykonanie nowego pionu instalacji sanitarnej
w plebanii, remont kapitalny łazienki i przedpokoju mieszkania wikariusza,
remont kapitalny i zakup mebli do archiwum, remont kapitalny mieszkania
proboszcza, naprawa elewacji na kościele, malowanie górnej i dolnej zakrystii,
wyburzenie organistówki.

Tron w tronie
Ołtarz Katedry św. Piotra jest wspaniałym dziełem rzeźbiarskim pochodzącym
z XVII w. Zaprojektował je Bernini, twórca baldachimu nad ołtarzem
głównym Bazyliki i słynnej kolumnady wokół Placu św. Piotra. Wewnątrz
wykonanej przez niego kompozycji z brązu i ze złota, znajduje się fragment
tronu. Jak głosi tradycja, zasiadał na nim sam św. Piotr, kiedy nauczał wiernych.
Dlatego „ołtarz-katedra” symbolizuje nauczycielską rolę Kościoła
i nieomylność papieża.
Symboliczną wymowę kompozycji podkreślają skupione wokół tronu cztery
figury Ojców Kościoła. Są tu dwaj przedstawiciele Kościoła łacińskiego:
św. Ambroży i św. Augustyn oraz dwaj przedstawiciele Kościoła greckiego:
św. Atanazy i św. Jan Chryzostom. Obecność owych czterech świętych mężów
jest wyrazem łączności Kościoła Wschodniego i Kościoła Zachodniego .
Źródło: www.nasza-arka.pl
INTENCJE 17.02.2020 r. – 23.02.2020 r.
Poniedziałek – 17.02.2020 r.
700
830
1800
+ Barbara Śmigielska – popogrzebowa
1800
+ Teresa Klinga – intencja od II Róży (w 1 miesiąc po śmierci)
Wtorek – 18.02.2020 r.
700
+ Marta i Paweł Szeblewscy oraz zmarli z rodziny
830
W intencji Panu Bogu wiadomej
1800
+ Mąż Jan Klitkowski (w 21 r. śm.) i zmarli rodzice: Antonina i Franciszek
Jasińscy
Środa – 19.02.2020 r.
700
W podziękowaniu za otrzymane laski, z prośbą o dalszą opiekę i pomoc
Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin
830
Za dusze w czyśćcu cierpiące

1800
1800
1800

+ Stefania Błażyńska (w 5 r. śm.) i Antoni Błażyński (w 17 r. śm.) oraz
rodzice Cierznikowscy
+ Mirosław Karasiński (w 1 r. śm.)
O wiarę ,dobrych małżonków, błogosławieństwo Boże, Dary Ducha
świętego ,opiekę Matki Bożej dla Daniela i Wiktorii

Czwartek – 20.02.2020 r.
700
+ Janina Wdowiak (z okazji urodzin),Jan i Franciszek Wdowiak oraz
dziadkowie
830
Za dusze w czyśćcu cierpiące
1800
+ Rodzice: Monika i Edmund i zmarli z rodziny z obojga stron
1800
Za dusze w czyśćcu cierpiące
1800
W intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz kapłanów pracujących w
naszej Parafii
Piątek – 21.02.2020 r.
700
+ Krystyna Skoniecka, zmarli z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
830
Za dusze w czyśćcu cierpiące
00
18
W intencji GMOP i opiekuna ks. Bartka
1800
+ Teresa Klinga (popogrzebowa)
1800
+ Igor Rafiński (w dniu urodzin)
Sobota – 22.02.2020 r. – Katedry św. Piotra Apostoła
700 + Ojciec Zygmunt Gromadzki ( w 18 r. śm.) i zmarli z rodziny
830 + Ryszard Walczak (w 2 r. śm.) i rodzice z obojga stron
1800
+ Gertruda i Jan Kanicz oraz zmarli z rodziny: Pawłowskich i Ciborów
1800
+ Rodzice: Maksymilian, Bronisława Solińscy, siostra Renata Gościnna
1800
+ Żona Leokadia Murawska ( w 12 r. śm,) i zmarli z rodziny z obojga stron
– intencja od męża
Niedziela – 23.02.2020 r.
700
+ Helena Dziarska (w 6 r. śm.), rodzice: Anna, Janina i Franciszek Dziarscy
oraz bracia – intencja od córki
930
+ Siostry: Halina i Janina Jabłońskie
930
Msza święta za nasze miasto Grudziądz i Ojczyznę
930
+ Mieczysław Sonnenfeld (w 40 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron i zmarli
z rodzin: Szejerka i Sonnenfeld
1100góra + Czesław (w 1 r. śm.)
1100dól + Halina Regini, Aldona, Irena, Hygina
1230
+ Edward Wegner ( w 12 r. śm.) i zmarli rodzice z obojga stron
1230
+ Aleksandra Osowska ( w 6 r. śm.) – intencja od męża
1230
+ Jan Fiszer (w 4 r. śm.) i rodzice z obojga stron
1500
+Rodzice: Barbara i Florian, Jarosław i Teresa, Helena, Jakub, Longin i
zmarli z rodziny Sulińskich
1600 dół Msza Święta w NFRR – po łacinie
1800
+ Żona Maria Rutkowska (w 17 r. śm.) i zmarli rodzice: Janina i Leon

