Ogłoszenia Duszpasterskie
na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
1. Jako duszpasterze pragniemy złożyć drogim Parafianom i Gościom

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne. Życzymy wszystkim, aby
te Święta chociaż przeżywane w tak trudnych okolicznościach
przywróciły nam blask życia i pozwoliły na nowo odkryć radość płynącą
z pustego Grobu Jezusa Chrystusa.
Do odwołania nie będą odprawiane żadne nabożeństwa: Nowenna
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Koronka do Miłosierdzia Bożego
i inne.
Zgodnie z zaleceniem Księdza Biskupa, ze względu na ograniczenie
uczestników Mszy św. do 5 osób obowiązuje w naszej parafii
następujące rozwiązanie:
 Jedynym wejściem na Mszę św. są drzwi przy figurze Matki
Bożej Fatimskiej (wejście na salki od strony ul. Wyspiańskiego).
 Pięć minut przed rozpoczęciem Mszy św. kapłan skieruje 5 osób
do miejsca sprawowania liturgii (górny lub dolny kościół).
Pierwszeństwo ma rodzina zamawiająca intencje mszalne.
Jeśli ktoś z parafian ma pragnienie wyspowiadania się lub przyjęcia
Komunii św. poza Mszą św. prosimy o kontakt telefoniczny – numer
887 733 111 – w celu ustalenia odpowiedniej godziny. Spowiedzi
słuchamy również w sali na dole 15 minut przed każdą Mszą św.
Do odwołania Biuro Parafialne czynne będzie w środy oraz piątki
od godz. 1000 do 1100 oraz od godz. 1630 do 1730. W sprawach pilnych
można dzwonić pod numer telefonu: 887 733 111.
W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego i w Poniedziałek
Wielkanocny Msze św. odprawiamy w porządku niedzielnym.
Przypominamy, że również w Święta ma miejsce ograniczenie
uczestników Mszy św. do 5 osób. W związku z tym Ksiądz Biskup
zachęca do skorzystania z dyspensy. Pierwsza Msza św. w Niedzielę
Zmartwychwstania – o godz. 700 – bez procesji wielkanocnej.
W imię miłości do bliźniego prosimy o pomoc sąsiedzką w robieniu
zakupów zwłaszcza dla chorych i niepełnosprawnych.
W najbliższy piątek, ze względu na Oktawę Wielkanocy
nie obowiązuje post piątkowy.
W minionym tygodniu odeszła do wieczności:
+ Genowefa Jankowska z ul. Śniadeckich 74, lat 92
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

BIULETYN PARAFIALNY
Parafia Św. Maksymiliana Kolbe
Grudziądz - Strzemięcin
ul Wyspiańskiego 1
tel. 56 46 53 334; 887 733 111
www.maksymilian.grudziadz.pl
e-mail:
parafia@maksymilian.grudziadz.pl

Biuro parafialne czynne:
w środę i piątek
od 1630 do 1730
oraz w środę i piątek od 1000 do 1100
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Informacja o telewizyjnych i radiowych transmisjach Mszy św.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 12 kwietnia 2020
godz. 700
godz. 905
godz. 1100

Msza św. rezurekcyjna z sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach (TVP1)
Msza św. z Bazyliki św. Krzyża w Warszawie (Polskie Radio)
Msza Święta Zmartwychwstania Pańskiego
z błogosławieństwem Urbi et Orbi z Watykanu
(TVP1, TV Trwam, Radio Maryja)

Poniedziałek Wielkanocny, 13 kwietnia 2020
godz.

700

godz. 1100
godz. 1200

Msza św. z sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach (TVP1)
Msza Święta z Sanktuarium na Jasnej Górze (TVP1)
Modlitwa Regina Coeli z Papieżem Franciszkiem
z Watykanu (TVP1)

W dni powszednie
godz. 7

00

godz. 1330
godz. 2000

Msza św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach
(TVP 1)
Msza św. z Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze (Telewizja
Trwam)
Msza św. w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze (TVP3 pasmo
ogólnopolskie)
Źródło: www.episkopat.pl

Osobista modlitwa w naszym kościele
Na osobistą modlitwę wchodzić można do naszego kościoła w Niedziele
w godzinach od 1300 do 1430 oraz od 1530 do 1730 oraz w dni powszednie
w godzinach od 900 do 1700, pamiętając, że nie może być w nim jednocześnie
więcej niż pięć osób.
INTENCJE 13.04.2020 r. –19.04.2020 r.
Poniedziałek Wielkanocny – 13.04.2020 r.
700
+ Zmarli z rodziny Piszkalskich oraz Halina i Michał Zyśko
930
W intencji Rodzin Szensztackich
1100góra + Danuta i Jerzy Świgońscy oraz rodzice: Maria, Kazimiera, Jerzy i Jan
Sybigatulin
1100dół + Rodzice: Władysława i Franciszek oraz dziadkowie z obojga stron
1230
+ Konstanty Fabiński oraz rodzice i rodzeństwo – intencja od żony
1500
O nawrócenie, przebaczenie grzechów i miłosierdzie oraz o światło i dary
Ducha Świętego dla naszej Ojczyzny z prośbą, aby każda polska rodzina
była silna Bogiem i pełniła Jego wolę (1)
00
18
W podziękowaniu za szczęśliwy powrót Wojciecha
Wtorek – 14.04.2020 r.
700
O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla córek
i ich rodzin
700
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla
Władysławy Czyż i Krystyny Krzeszowskiej
830
O nawrócenie, przebaczenie grzechów i miłosierdzie… (2)
1800
+ Julka, Alina i Stanisław
Środa – 15.04.2020 r.
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki
Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin
830
O nawrócenie, przebaczenie grzechów i miłosierdzie… (3)
1800
+ Ryszard Link (w dniu urodzin)
Czwartek – 16.04.2020 r.
700
O nawrócenie, przebaczenie grzechów i miłosierdzie… (4)
830
1800
+ Rodzice: Maria i Alfons Jaworscy
00
18
W intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz za kapłanów
pracujących w naszej parafii
Piątek – 17.04.2020 r.
700
O nawrócenie, przebaczenie grzechów i miłosierdzie… (5)
830
1700
Msza św. zbiorowa za zmarłych
1800
+ Syn Patryk Słupkowski (w 5 r. śm.) i zmarli z rodziny
1800
W intencji GMOP i ks. Bartka

W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla żony Teresy
w 70 urodziny
Sobota – 18.04.2020 r.
700
+ Mieczysława Jagodziewska – popogrzebowa
30
8
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla mamy Teresy
w dniu 70 urodzin
830
O nawrócenie, przebaczenie grzechów i miłosierdzie… (6)
1800
+ Mama Helena Czopek (w 16 r. śm.), ojciec Stanisław Czopek
oraz zmarli z rodziny
1800
+ Bronisława Boryna i Stefan Boryna oraz Józef Łukasik, Wiktoria
i Franciszek Jankowscy
1800
+ Mama Stanisława Losik (w 30 r. śm.), Michał Lewandowski
(w 25 r. śm), Dariusz Kępa (w 15 r. śm.)
Niedziela Miłosierdzia Bożego - 19.04.2020 r.
700
+ Zygmunt (w 5 r. śm.), ojciec Maksymilian (w 39 r. śm.), mama Helena
oraz rodzeństwo: Helena, Wanda, Roman
700
O nawrócenie, przebaczenie grzechów i miłosierdzie… (7)
30
9
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Reginy i Jana
Staniszewskich z okazji 70 urodzin
930
+ Maria Gaj – Landowska (z okazji urodzin)
1100góra W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
zdrowie, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Henryka w dniu
80 urodzin
1100dół + Helena i Władysław Nowaczek oraz Marian i Małgorzata
1230
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej dla Bogumiła (z okazji urodzin) oraz dla dzieci: Poli
i Aleksandra (z okazji urodzin)
1230
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Jubilatów: Edwarda i
Zdzisławy Krajewskich w 60 rocznicę ślubu
1500
+ Janina Florkowska (w 100 r. ur.), Ludwik Florkowski, Krystyna
Florkowska oraz zmarli z rodziny Florkowskich i Skonieczków
1500
O błogosławieństwo i miłosierdzie Boże, dary Ducha Świętego, opiekę
Matki Bożej, wstawiennictwo Wszystkich Świętych, Aniołów
i Archaniołów dla Joanny (z okazji urodzin)
00
18
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Teresy i Andrzeja w 50 rocznicę
sakramentu małżeństwa oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla dzieci i wnuków
1800

