Ogłoszenia Duszpasterskie
na VII Niedzielę Zwykłą
1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 1100 w dolnym kościele spotkanie
rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.
2. Dzisiaj, jutro i we wtorek od godz. 1730 adoracja Najświętszego
Sakramentu.
3. Od dzisiaj Msze św. i wszelkie nabożeństwa odprawiane będą już tylko
w górnym kościele.
4. We wtorek po Mszy św. wieczornej okolicznościowe spotkanie Żywego
Różańca, Margaretek i Klubu Seniora.
5. W środę po wieczornej Mszy św. – spotkanie Kręgu Biblijnego.
6. W czwartek w kościele po Mszy św. wieczornej – czuwanie
eucharystyczne Wspólnoty Modlitewno – Ewangelizacyjnej Emaus.
Zapraszamy wszystkich, którzy poprzez adorację Chrystusa
Eucharystycznego pragną wejść w głębię Wielkiego Postu.
7. W piątek o godz. 1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie
Adoracji Najświętszego Sakramentu. W czasie Wielkiego Postu
adoracja trwać będzie do godz. 1645. Droga Krzyżowa dla dzieci o godz.
1700, a dla dorosłych i młodzieży po Mszy św. o godz. 1800.
8. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 930 – spotkanie Żywego
Różańca w sali na dole.
9. W niedzielę za tydzień na godz. 1715 zapraszamy na Gorzkie Żale.
Kazania Pasyjne w tym roku głosić będzie kapelan szpitala, ks. Stanisław
Szczęsny.
10. W najbliższą niedzielę z inicjatywy przedstawicieli Żywego Różańca
będzie miała miejsce zbiórka do puszek na ratowanie serduszka
małego Antosia Babika, którego rodzice pochodzą z naszej parafii.
Jedyną szansą dla Antosia jest kosztowna operacja we Włoszech.
Polecamy tę zbiórkę ofiarności Parafian.
11. W minionym tygodniu odeszły do wieczności:
+ Teresa Belka z ul. Śniadeckich 33, lat 73
+ Henryka Dobiasz z ul. Korczaka 17, lat 74
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

BIULETYN PARAFIALNY
Parafia Św. Maksymiliana Kolbe
Grudziądz - Strzemięcin
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www.maksymilian.grudziadz.pl
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Biuro parafialne czynne:
od poniedziałku do piątku
od 1600 do 1800
oraz w środę i piątek od 1000 do 1200
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Środa Popielcowa i post ścisły
W tym tygodniu przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty czas
Wielkiego Postu. Msze Święte z posypaniem naszych głów popiołem
o godz. 700, 930, 1630 i 1800. W tym dniu obowiązuje post ścisły. W Środę
Popielcową Biuro Parafialne będzie nieczynne.
Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest
posypanie głowy popiołem, który przypomina, że wszystko, co ziemskie,
powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem
grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad
nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem
Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy – ma służyć
naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie
radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający
na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku
do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do
ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18 a 60 rokiem życia.
Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się
w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Natomiast wszystkich od
14 roku życia obowiązuje w tym dniu wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych.

Ruch Rodzin Szensztackich zaprasza na nocne czuwanie
Ruch Rodzin Szensztackich działający przy naszej parafii, zaprasza
wszystkich chętnych na nocne czuwanie przed Obrazem Matki Bożej
Częstochowskiej na Jasnej Górze. Wyjazd sprzed Ośrodka Zdrowia na
Strzemięcinie w dniu 21 marca (sobota) o godz. 1015. Powrót 22 marca
(niedziela) w godzinach południowych. Koszt przejazdu 80 zł.
Zapisy u p. Wandy – tel. 512 970 102.

Dlaczego warto uczestniczyć w Gorzkich Żalach?
To szansa na uzyskanie wielu łask bez pośrednio od Chrystusa, który
w objawieniach ukazanych m.in. świętej siostrze Faustynie Kowalskiej
przekazał, iż „jedna godzina rozważania Jego bolesnej Męki ma większą
zasługę aniżeli rok biczowania się aż do krwi”.
To w pełni polskie nabożeństwo obecne w historii Kościoła i Narodu
Polskiego od ponad 300 lat.
To nieoceniona pomoc duchowa w przygotowaniu się do sakramentu pokuty
oraz w pobożnym przeżyciu Wielkiego Postu
INTENCJE 24.02.2020 r. – 01.03.2020 r.
Poniedziałek – 24.02.2020 r. – św. Polikarpa
700
O łaskę zdrowia dla Hanny i Elżbiety
830
+ Jerzy Adam Rynkowski (w r. śm.), Helena Rynkowska i zmarli z rodziny
1800
+ Maria Chmielińska – popogrzebowa
00
18
+ Tata Franciszek (w 9 r. śm.)
1800
+ Elżbieta Siudajewska – popogrzebowa
Wtorek –25.02.2020 r.
700
830
+ Rodzice: Melania i Bolesław Dygasiewicz, siostra Urszula, brat Zdzisław
oraz ciocia Stefania Dygasiewicz
1800
+ Mąż Marian i córka Renata Głowacka oraz rodzice z obojga stron
1800
+ Tadeusz Lewandowski – popogrzebowa
1800
+ Bogumiła Lipowska (w 11 r. śm.), zmarli z rodziny i Andrzej Przeczewski
Środa Popielcowa – 26.02.2020 r.
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i pomoc
Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin
930
1630
W intencji Panu Bogu wiadomej

1800
1800
1800
1900 dół

+ Mama Monika (w dniu urodzin)
+ Zofia (w 4 r. śm.), Bronisław, Bogumiła, Wioletta, Stanisław, Grzegorz,
zmarli z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
+ Ks. Mirosław (w dniu imienin) i zmarli z rodziny Kopyto i Karbowskich
Msza Święta w NFRR – po łacinie

Czwartek – 27.02.2020 r.
700
830
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą na dalsze dla Jadwigi i Jana
w 55 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa oraz o Boże
błogosławieństwo dla dzieci i ich rodzin
1800
+ Mama Joanna Lewandowska (w 1 r. śm.) i tata Jerzy Lewandowski
00
18
+ Bożena Maria Jankiewicz
Piątek – 28.02.2020 r.
700
830
+ Stanisław Bojanowski (w 4 r. śm.) i zmarli z rodziny
1800
+ Mąż, ojciec i dziadek Celestyn Kicerman (w 10 r. śm.)
1800
+ Waldemar Bednarz – popogrzebowa
1800
+ Beata Czarnecka – popogrzebowa
Sobota – 29.02.2020 r.
700
830
W intencji Panu Bogu wiadomej
1800
+ Feliks Rafiński (w 36 r. śm.)
1800
+ Genowefa Wojnowska – popogrzebowa
00
18
W podziękowaniu za życie i pracę Kapelana Solidarności ks. Jerzego
Popiełuszki dla dobra Kościoła, Ojczyzny i Świata, z prośbą o rychłą
kanonizację
Niedziela - 01.03.2020r.
700
Za Parafian
930
Żywy Różaniec
930
+ Józefa Baran – gregorianka
1100góra W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla
Marioli z okazji urodzin
1100dół + Krystyna i Klemens Czaplewscy oraz Janina i Adolf Niemiec
1230
+ Tata Wacław Krepowicz, mama Halina, dziadkowie i zmarli z rodziny
1230
+ Maria i Henryk Obarscy oraz Elżbieta, Bogdan, Grzegorz Ściborowscy
1500
+ Feliks Gołecki (w 57 r. śm.)
1500
+ Rodzice: Elżbieta i Edward (w 15 r. śm.)
00 dół
16
Msza Święta w NFRR – po łacinie
1800
+ Władysław Siudajewski – popogrzebowa

