Ogłoszenia Duszpasterskie
na II Niedzielę Wielkiego Postu
1. W dniu dzisiejszym kolekta gospodarcza przeznaczona na opłacenie
kosztów ogrzewania naszego kościoła w okresie zimowym. Natomiast
po Mszy św. zbiórka do puszek na misyjne dzieło pomocy „Ad
Gentes”. Za wszelkie złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
2. W imieniu rodziny Antosia Babika pragniemy serdecznie podziękować
za ofiary złożone podczas zbiórki do puszek na ratowanie serduszka
małego Antosia. Zebraliśmy i przekazaliśmy 4.130 zł i 50 Euro.
3. Spotkanie Wspólnoty Modlitewno Ewangelizacyjnej Emaus w tym
tygodniu wyjątkowo we wtorek o godz. 1900
4. W środę o godz. 1730 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
5. W czwartek o godz. 1600 – spotkanie Klubu Seniora. Ze względu na
rekolekcje nie będzie w tym tygodniu spotkania formacyjnego dla dzieci
pierwszokomunijnych. Spotkanie Kręgu Biblijnego w tym tygodniu
wyjątkowo w czwartek po wieczornej Mszy św.
6. Msza św. zbiorowa za zmarłych w najbliższy piątek odprawiona będzie
o godz. 1700 wyjątkowo w dolnym kościele.
7. Ze względu na komplikacje z wyjazdem na kwietniową Pielgrzymkę
do Włoch w najbliższy piątek o godz. 1900 odbędzie się nadzwyczajne
spotkanie osób, które zapisały się na wyjazd.
8. W sobotę o godz. 1000 – w naszym Bursie Caritas będzie miał miejsce
Wielkopostny Dzień Skupienia dla przygotowujących się
do bierzmowania. Obecność obowiązkowa.
9. W przyszłą niedzielę o godz. 1715 – Gorzkie Żale z Kazaniem
Pasyjnym. Msza św. po Gorzkich Żalach o godz. 1800 – bez kazania.
Za udział w Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej można uzyskać
odpust zupełny.
10. Parafia nasza organizuje wyjazd na beatyfikację kard. Stefana
Wyszyńskiego. Beatyfikacja będzie miała miejsce 7 czerwca
w Warszawie. Koszt wyjazdu – 70 zł. Zapisy w Biurze Parafialnym.
11. W Biurze Parafialnym od poniedziałku do piątku w godzinach
urzędowania można pobierać kartki od spowiedzi wielkanocnej.
12. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Urszula Urban z ul. Śniadeckich 48, lat 77
+ Roman Kraiński z ul. Śniadeckich 5, lat 79
Wieczny odpoczynek…

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:
od poniedziałku do piątku
od 1600 do 1800
oraz w środę i piątek od 1000 do 1200
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Parafialne Rekolekcje Wielkopostne
Rozpoczynamy dzisiaj w naszej parafii
Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, które poprowadzi o. Jarosław
Krawczyk – redemptorysta z Torunia. Trwać
będą do środy włącznie.
Kazania rekolekcyjne dla dorosłych głoszone będą podczas wszystkich
Mszy św. niedzielnych natomiast od poniedziałku do środy podczas Mszy
św. o godz. 700 i 1800. Msza św. o godz. 830 – z uwagi na rekolekcje
dla dzieci, odprawiana będzie w tych dniach w dolnym kościele.
Rekolekcje dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do środy:
 o godz. 900 – dla dzieci klas I-III,
 o godz. 1100 – dla młodzieży klas VII, VIII i Liceum,
 o godz. 1300 – dla dzieci klas IV-VI.
We wtorek od godz. 1600 do 1800 – spowiedź rekolekcyjna. We wtorek
i środę – kolekta dla Księdza Rekolekcjonisty, będąca wyrazem
wdzięczności za wygłoszone Słowo Boże.
Zachęcamy do licznego udziału, abyśmy z jak największą gorliwością weszli
w doświadczenie Wielkiego Postu.
Na godz. 1730 zapraszamy na Gorzkie Żale, które ze względu na rekolekcje
odprawimy bez kazania pasyjnego.

Fragment Listu Ministra Zdrowia
dotyczący koronawirusa i właściwych zachowań
Szanowni Państwo,
Większość państw Europy, w tym nasi najbliżsi sąsiedzi, odnotowało już przypadki
zarażenia koronawirusem. Zapewne i my w Polsce doświadczymy pierwszego
przypadku zarażenia. (…). Przede wszystkim unikajmy wszelkiego kontaktu
z osobami kaszlącymi i kichającymi. Zachowujmy wszelkie zasady higieny,
na czele z systematycznym myciem rąk.
Jeżeli nie byliśmy za granicą w rejonach wysokiego ryzyka, a mamy objawy
chorobowe 38 ℃, kaszel lub duszności udajmy się do lekarza pierwszego kontaktu.
Jeżeli byliśmy w ciągu ostatnich 14 dni w Północnych Włoszech lub Chinach
i mamy gorączkę, czyli minimum 38 ℃ i kaszel, powinniśmy jak najszybciej
skontaktować się z Sanepidem i udać się do najbliższego szpitalnego oddziału
chorób zakaźnych, ale nie środkami transportu publicznego.
Jeżeli natomiast wróciliśmy w ostatnich dniach z zagranicy, gdzie wystąpiły
zarażenia koronawirusem, ale nie mamy żadnych objawów chorobowych,
kontrolujmy dwa razy dziennie temperaturę ciała i ograniczmy nasze kontakty
towarzyskie przez najbliższe 14 dni. W razie wątpliwości zadzwońmy
do najbliższej stacji Sanepidu lub na infolinię NFZ.
Listę oddziałów zakaźnych oraz ważne numery telefonów znajdą Państwo
na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia – mz.gov.pl
Informację można tez uzyskać na infolinii NFZ – 800 190 590.
Minister Zdrowia Prof. Łukasz Szumowski
INTENCJE 09.03.2020 r. – 15.03.2020 r.
Poniedziałek – 09.03.2020 r.
700
W intencji Panu Bogu wiadomej
830
1800
+ Józefa Baran – gregorianka
Wtorek – 10.03.2020 r.
700
W intencji Panu Bogu wiadomej
30
8
W intencji Panu Bogu wiadomej
1800
+ Józefa Baran – gregorianka
Środa – 11.03.2020 r.
700
830
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy
dla rodziny – intencja od Ireny
1800
+ Józefa Baran – gregorianka
00
18
+ Wiesław Tarka (w 32 r. śm.) oraz ojciec Stefan i brat Józef
Gruszczyńscy

+ Rodzice: Stanisława i Jan, dziadkowie: Teofila i Piotr, chrzestna Janina
i dusze w czyśćcu cierpiące
Czwartek – 12.03.2020 r.
700
830
1800
+ Józefa Baran – gregorianka
1800
W intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz kapłanów pracujących
w naszej parafii
Piątek – 13.03.2020 r.
700
830
1700
Msza św. zbiorowa za zmarłych
1800
+ Józefa Baran – gregorianka
00
18
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Krystyny w dniu imienin
1800
+ Rozalia Kunicka – popogrzebowa
Sobota – 14.03.2020 r.
700
830
+ Józef Krasiński (w 1 r. śm.) i zmarli z rodziny
1800
+ Józefa Baran – gregorianka
1800
+ Józef Świtkowski (w dniu urodzin) i zmarli rodzice oraz dziadkowie
z obojga stron
1800
+ Córka Lucyna Mierzejewska (w 14 r. śm.) oraz zmarli z rodziny
Niedziela - 15.03.2020 r.
700
+ Mąż Ryszard (w 13 r. śm.), syn Tomasz, rodzice z obojga stron i zmarli
z rodziny
930
+ Józefa Baran – gregorianka
930
+ Rodzice: Gertruda i Stefan Jabłońscy oraz zmarli z rodziny Jabłońskich
i Nagórskich
1100góra O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Agaty, Wiktorii i Bruna –
intencja od mamy i babci
1100dół O nawrócenie dla syna Patryka i córki Kingi
1230
+ Tata Paweł Babalski (w 35 r. śm.), mama Monika Babalska
oraz dziadkowie z obojga stron
1230
+ Mama Marianna Czarnecka oraz mąż Kazimierz Nawrocki (w 3 r. śm.)
– intencja od żony oraz córek z rodzinami
1500
+ Andrzej Szydłowski (w 1 r. śm.) – intencja od żony z rodziną
1500
+ Mąż Józef Łukaszewski (w 6 r. śm.), siostra Stefania, bracia: Kazimierz,
Gerard i Stanisław oraz rodzice z obojga stron
1600 dół Msza Święta w NFRR – po łacinie
1800
+ Mąż i ojciec Zygfryd Balicki (w 10 r. śm.), rodzice i teściowie,
dziadkowie, siostra Teresa, zamordowani z rodziny w obozie
hitlerowskim oraz dusze cierpiące w czyśćcu
1800

