Ogłoszenia Duszpasterskie
na V Niedzielę Wielkanocy
1. Zgodnie z zaleceniem Księdza Biskupa w liturgii Mszy św. i innych
nabożeństwach – uwzględniając powierzchnie – może uczestniczyć
w górnym kościele do 60 osób natomiast w dolnym kościele do 25
osób. Zasadniczo Msze św. odprawiać będziemy w górnym kościele,
natomiast gdyby liczba przybyłych do kościoła osób przekroczyła 60
odprawiona zostanie Msza św. w dolnym kościele dla 25 osób. Gdyby
i to rozwiązanie było niewystarczające wówczas pozostałe osoby będą
mogły w sali na dole przyjąć Komunię św. i skorzystać z dyspensy
Księdza Biskupa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.
w kościele.
2. Zapraszamy do kościoła na Nabożeństwo Majowe, które odprawiamy
każdego dnia, z wyjątkiem środy, po Mszy św. wieczornej.
3. W środę ze względu na dużą ilość wiernych Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy odprawiona będzie dodatkowo po Mszy św.
o godz. 830 oraz tradycyjnie o godz. 1730 w połączeniu z nabożeństwem
majowym, poprzedzona śpiewem Godzinek. Nie będzie natomiast
jeszcze w tym miesiącu Procesji Fatimskiej.
4. 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 Okresu Wielkanocnego.
5. W piątek o godz. 1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie
Adoracji Najświętszego Sakramentu, które potrwa do godz. 1750.
6. Jeśli ktoś z parafian ma pragnie wyspowiadać się w sali na dole
lub przyjąć Komunię św. poza Mszą św. prosimy o kontakt
telefoniczny – numer 887 733 111 – w celu ustalenia odpowiedniej
godziny. Spowiedzi słuchamy również w kościele 15 minut przed każdą
Mszą św. w kruchtach bocznych wejść do kościoła.
7. 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.
8. W minionym tygodniu odeszła do wieczności:
+ Renata Bujniewicz z ul. Korczaka 4, lat 75
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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Obchody 100-lecia urodzin Św. Jana Pawła II
w Diecezji Toruńskiej
Odpowiadając na zaproszenie Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego, województwa któremu patronuje Św. Jan Paweł II, do wzięcia
udziału w uroczystościach obchodów setnej rocznicy urodzin Świętego
Papieża Polaka pragniemy, za wskazaniem Bpa Wiesława Śmigla, całą naszą
wspólnotą diecezjalną włączyć w te obchody.
Wyrazem łączności w dziękczynieniu za dar życia Św. Jana Pawła II niech
będą wizerunki Papieża umieszczone w oknach domów i mieszkań parafian
od czwartku (14 maja) do poniedziałku (18 maja) oraz flagi papieskie
i narodowe zawieszone na domach wiernych, kościołach i innych budynkach
parafialnych.
18 maja o godz. 1200 we wszystkich kościołach całej diecezji wybrzmią
dzwony w łączności z Tuba Dei z toruńskiej katedry, by oddać cześć
św. Janowi Pawłowi II.
Wszystkie planowane przedsięwzięcia, w związku z reżimem sanitarnym
związanym z COVID-19, odbywać się będą bez udziału publiczności, stąd
ich transmisja dostępna będzie w Internecie i regionalnej telewizji.
Informacje i kanały transmisji publikowane będą na bieżąco na stronie
internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl

Informacja o telewizyjnych i radiowych transmisjach Mszy św.
Niedzielne Msze Święte w Telewizji:
godz. 700 – TVP 1,
godz. 900 – Polsat News
30
godz. 9 – TV Trwam
godz. 1030 – Polsat Rodzina
godz. 1055 – TVP 1
godz. 1300 – TVP Polonia
Niedzielne Msze Święte w Radiu:
godz. 800 – Polskie Radio 2
godz. 900 – Polskie Radio 1
00
godz. 9 – Radio Maryja
godz. 1900 – Polskie Radio 1
W dni powszednie:
godz. 700 Msza św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach
(TVP 1)
godz. 1330 Msza św. z Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze (Telewizja
Trwam)
godz. 2000 Msza św. w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze (TVP3 pasmo
ogólnopolskie)
Źródło: www.episkopat.pl
INTENCJE 11.05.2020 r. – 17.05.2020 r.
Poniedziałek – 11.05.2020 r.
700
+ Mama Stanisława, wujek Stanisław i rodzice z obojga stron
830
Za dusze w czyśćcu cierpiące
1800
Z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz o łaskę
uzdrowienia dla rodziny
1800
+ Anna (w 5 r. śm.) i Stanisław Kot, rodzina z obojga stron oraz zmarli
z rodziny Mozal i Piechockich oraz Natalia, Brygida i Kazimiera
Wtorek – 12.05.2020 r.
700
O łaskę wiary i miłosierdzie Boże dla nas i całego świata
30
8
O Boże błogosławieństwo dla Daniela i Wiktorii
1800
+ Julka, Alina i Stanisław
1800
+ Renata Gościnna (w 11 r. śm.) oraz zmarli z rodziny
1800
+ Maria i Tadeusz Burcz i Marian Modliborski
Środa – 13.05.2020 r.
700
+ Rodzice: Józef i Zuzanna oraz teściowie: Franciszek i Aniela
830
+ Aniela (w 33 r. śm.)
1800
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Św. dla Mai
Bober w dniu 10 urodzin – intencja od rodziny
00
18
+ Janina Weber (w 32 r. śm.) i Bronisław Weber (w r. śm.)
1800
+ Kazimierz Rakowski (w 3 r. śm.)

Czwartek – 14.05.2020 r. – św. Macieja Apostoła
700
Z prośbą o miłość, jedność i dary Ducha Świętego dla całej rodziny
830
1800
+ Jan Pograniczny (w 4 r. śm.) oraz zmarli z rodziny z obojga stron
00
18
W intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz za kapłanów pracujących
w naszej parafii
1800
+ Jolanta Weiland – popogrzebowa
Piątek – 15.05.2020 r.
700
O nawrócenie serc dla nieprzyjaciół, gotowość szczerego pojednania
i łaskę wybaczania
830
+ Syn Robert (w 5 r. śm.), mąż Józef, rodzice: Stanisława i Izydor, brat
Tadeusz
1800
W intencji GMOP i Ks. Bartka
00
18
+ Felicja i Józef Łukiewscy i zmarli z rodziny
1800
+ Rodzice: Zofia i Julian Zielińscy, Wanda i Franciszek Mroczkowscy,
ojciec Franciszek Kownacki i babcia Anna
Sobota – 16.05.2020 r. – św. Andrzeja Boboli
700
+ Mieczysława Jagodziewska – popogrzebowa
830
+ Gertruda i Władysław Wąsikowscy, babcia Marta Barbarewicz
i Magdalena Wąsikowska
830
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty z okazji
urodzin
1800
+ Mama Halina Krepowicz, tata Wacław, dziadkowie i zmarli z rodziny
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Elżbiety Gołeckiej z okazji 104
urodzin
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Aleksandry, w dniu urodzin
Niedziela – 17.05.2020 r.
700
+ Mąż Zdzisław Grzywacz (w 1 r. śm.) – intencja od żony i syna z synową
30
9
+ Rodzice: Zofia, Edward, siostra Halina i zmarli z rodziny Parzych
i Bałdygów
930
+ Jolanta Chełstowska (w 2 r. śm.) i zmarli z rodziny
1100
+ Rozalia, Józef, Stanisław Popielarz oraz Zofia, Nikodem Leszczyńscy
i Zygmunt Chodorowski
1100
O nawrócenie dla syna Patryka i córki Kingi
30
12
+ Żona Anna Szczytkowska (w 1 r. śm.) i zmarli z rodziny
1230
+ Ojciec Aleksander Weneny
1230
+ Ryszard Giese (w 15 r. śm.)
1500
+ Helena Jagielska w dniu urodzin i Józefa Tadajewska w rocznicę śmierci
1800
+ Brat Jerzy Wałowski (w 1 r. śm.) i rodzice: Stefania i Bolesław, córka
Renata oraz żona Teresa Wałowska

