Ogłoszenia Duszpasterskie
na XI Niedzielę Zwykłą
1. Od uroczystości Bożego Ciała trwają dni eucharystyczne, dawniej znane
jako oktawa Bożego Ciała. Msza Święta z procesją eucharystyczną
dzisiaj po Mszy św. o godz. 930 natomiast od jutra do czwartku włącznie
po Mszy św. o godz. 1800.
2. W dniu dzisiejszym – kolekta gospodarcza, przeznaczona na potrzeby
naszej parafii. Cel szczególny tej kolekty to zakup zamykanego
konfesjonału z ławeczką dla ludzi starszych. Za złożone ofiary
składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
3. Dzisiaj o godz. 1800 – Msza św. w rocznicę święceń ks. Łukasza
z udziałem księży, którzy w tym samym roku przyjęli święcenia
kapłańskie.
4. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
poprzedzona śpiewem Godzinek.
5. W piątek z racji uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa
nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
6. Wznowiliśmy spotkania wspólnot naszej parafii. Ze względu
na pewne jeszcze ograniczenia spotkania odbywają się w dolnym
kościele. W najbliższy piątek o godz. 1630 – spotkanie Grupy
Modlitewnej Ojca Pio, o godz. 1745 – modlitwa Krucjaty Różańcowej
w intencji Ojczyzny. Najbliższe spotkanie Kręgu Biblijnego będzie
miało miejsce dopiero po wakacjach.
7. W przyszłą niedzielę – zbiórka do puszek na działalność Caritas
w Grudziądzu.
8. Zachęcamy do udziału nabożeństwie czerwcowym, które w naszym
kościele odprawiane jest każdego dnia po Mszy św. wieczornej.
9. 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.
10. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Janusz Nowacki z ul. Śniadeckich 82, lat 68
+ Anna Tomaszewska z ul. Śniadeckich 10, lat 59
+ Teresa Falkowska z ul. Śniadeckich 1, lat 80
+ Małgorzata Ciesielska z ul. Śniadeckich 35, lat 79
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

BIULETYN
PARAFIALNY
Parafia Św. Maksymiliana Kolbe
Grudziądz - Strzemięcin
ul Wyspiańskiego 1-3
tel. 56 46 53 334; 88 77 33 111
Konto parafialne:
87 1240 3998 1111 0000 4146 9372
www.maksymilian.grudziadz.pl
e-mail:parafia@maksymilian.grudziadz.pl
Biuro parafialne czynne:
w środę i piątek
od 1000 do 1100 oraz od 1630 do 1730
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Odwołanie dyspensy
od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej
Drodzy Diecezjanie!
Sytuacja epidemiczna w naszym kraju pozwoliła na zniesienie przez władze
świeckie limitu uczestników zgromadzeń religijnych w miejscach kultu.
Pozwala to na udział w liturgii wszystkim wiernym, którzy przynależą do
żywej wspólnoty Kościoła. Dlatego z dniem 6 czerwca br. odwołuję
dyspensę od uczestnictwa w niedzielnych Mszach świętych i serdecznie
zapraszam do wspólnej modlitwy! Jednocześnie proszę o ostrożność,
odpowiedzialność i rozwagę! Przypominam, że osoby chore oraz wszyscy,
którzy zauważą u siebie objawy infekcji (np. kaszel, podwyższona
temperatura, itp.) są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej.
Przypominam równocześnie o konieczności zachowania w kościołach
dystansu i obowiązku zakrywania ust i nosa.
bp Wiesław Śmigiel – Biskup Toruński
Całość odwołania na www.maksymilian.grudziadz.pl

XXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Radia Maryja
Rodzina Radia Maryja zaprasza na XXIX Ogólnopolską Pielgrzymkę Radia
Maryja, która odbędzie się w dniach 11 i 12 lipca 2020 r. Noclegi w Domu
Pielgrzyma. Zapisy w Biurze Radia Maryja, przy kościele św. Mikołaja w
Grudziądzu. Bliższych informacji udzielają:
Ludwika 720 159 496, Władysława 720 017 814.

INTENCJE 15.06.2020 r. – 21.06.2020 r.
Poniedziałek – 15.06.2020 r.
700
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i pomoc
Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin
830
O nawrócenie, przebaczenie i uwolnienie od wszelkiego zła i wszelkich
chorób, z prośbą o Boże Miłosierdzie i życie zgodne z wolą Bożą
dla poleconych osób (1)
00
18
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Aleksandry w dniu urodzin
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej, łaskę zdrowia dla Reginy w dniu 70 urodzin –
intencja od męża, dzieci i wnuków
Wtorek – 16.06.2020 r.
700
Za dusze w czyśćcu cierpiące
830
O nawrócenie, przebaczenie i uwolnienie od wszelkiego zła i wszelkich
chorób, z prośbą o Boże Miłosierdzie i życie zgodne z wolą Bożą
dla poleconych osób (2)
1800
+ Władysław, Irena, Józef, Helena i Jan oraz zmarli z rodziny
1800
+ Zmarli mieszkańcy z ul. Śniadeckich 44 (I klatka)
Środa – 17.06.2020 r. – św. Alberta Chmielowskiego
700
O Boże błogosławieństwo, wiarę i opiekę Matki Bożej dla Daniela
i Wiktorii
30
8
O nawrócenie, przebaczenie i uwolnienie od wszelkiego zła i wszelkich
chorób, z prośbą o Boże Miłosierdzie i życie zgodne z wolą Bożą
dla poleconych osób (3)
1800
+ Rozalia (w 10 r. śm.) i Franciszek Kaweccy, Zofia, Pelagia i dusze
w czyśćcu cierpiące
1800
+ Rodzice: Janina i Piotr Soboń (w r. śm.)
00
18
+ Konrad (w r. śm.) oraz zmarli z rodziny z obojga stron
Czwartek – 18.06.2020 r.
700
W intencji Parafian
830
O nawrócenie, przebaczenie i uwolnienie od wszelkiego zła i wszelkich
chorób, z prośbą o Boże Miłosierdzie i życie zgodne z wolą Bożą dla
poleconych osób (4)
830
O Boże błogosławieństwo, zgodę, miłość i zdrowie dla małżeństwa
Magdaleny i Marka
00
18
+ Urszula Urban – Msza św. popogrzebowa
1800
W intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz kapłanów posługujących
w naszej parafii
Piątek – 19.06.2020 r. _ Najświętszego Serca Pana Jezusa
700
O światło Ducha Świętego i roztropność w podejmowaniu decyzji
dotyczących naszej ojczyzny za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli (1)

830
1800
1800

O nawrócenie, przebaczenie i uwolnienie od wszelkiego zła i wszelkich
chorób, z prośbą o Boże Miłosierdzie i życie zgodne z wolą Bożą
dla poleconych osób (5)
W intencji GMOP i ks. Bartka
+ Józef (w 5 r. śm.) oraz rodzice, rodzice chrzestni i rodzeństwo z obojga
stron

Sobota – 20.06.2020 r. – Niepokalanego Serca NMP
700
+ Mama Stanisława (w 9 r. śm.), tata Jan, Marek, Janina i zmarli z rodziny
700
O światło Ducha Świętego i roztropność w podejmowaniu decyzji
dotyczących naszej ojczyzny za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli (2)
830
+ Rodzice: Stanisława (w r. urodzin) i Antoni, zmarli rodzice z obojga
stron, brat Tadeusz i zmarli z rodziny
830
O nawrócenie, przebaczenie i uwolnienie od wszelkiego zła i wszelkich
chorób, z prośbą o Boże Miłosierdzie i życie zgodne z wolą Bożą
dla poleconych osób (6)
1800
+ Bogumił Treichel (w 1 r. śm.)
1800
+ Maria Onisk – Msza św. popogrzebowa
1800
+ Witold Ściborowski – Msza św. popogrzebowa
Niedziela – 21.06.2020 r.
700
O nawrócenie, przebaczenie i uwolnienie od wszelkiego zła i wszelkich
chorób, z prośbą o Boże Miłosierdzie i życie zgodne z wolą Bożą
dla poleconych osób (7)
00
7
O światło Ducha Świętego i roztropność w podejmowaniu decyzji
dotyczących naszej ojczyzny za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli (3)
930
+ Mama Wanda (w dniu imienin) i tata Bronisław Przeworscy (z okazji
Dnia Ojca) oraz babcia Marianna
930
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Danuty w dniu
urodzin oraz o łaskę pomyślnej operacji i powrotu do pełni zdrowia
00
11
+ Rozalia Kunicka (z okazji 98 urodzin)
– intencja od dzieci, wnuków i prawnuków
1100
O nawrócenie dla syna Patryka i córki Kingi
1230
+ Rodzice: Janina i Józef Tadrowscy oraz Anna i Józef Wyszomierscy
1230
+ Bogdan Okonek (w 10 r. śm.), ojciec Kazimierz, brat Leszek i zmarli
z rodziny
1230
+ Czesława Gierej (w 16 r. śm.) i zmarli z rodziny
00
15
+ Mama Irena Weneny i zmarli z rodziny Woźniak
1500
+ Mieczysław Senica (w 1 r. śm.) i rodzice z obojga stron
1600doł Msza Święta w NFRR
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Estery i Marka z okazji 45 rocznicy
małżeństwa

