Ogłoszenia Duszpasterskie
na XXXIII Niedzielę Zwykłą
1. Każdego dnia zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu.
Półgodzinne wystawienie rozpoczyna się o godz. 17.30. Na zakończenie
odmawiana jest modlitwa o ustanie epidemii oraz ochronę życia.
2. Kolekta z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby Wyższego
Seminarium Duchownego w Toruniu, natomiast zbiórka do puszek
na działalność Caritas w Grudziądzu. Za wszelkie ofiary składamy
serdeczne „Bóg zapłać”.
3. W listopadzie nie będzie spotkania Grupy Modlitewnej Ojca Pio.
4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy odprawiona
będzie dodatkowo po Mszy św. o godz. 8.30 oraz tradycyjnie
o godz. 17.30 poprzedzona śpiewem Godzinek. Zawieszone zostały
do odwołania spotkania Kręgu Biblijnego.
5. W czwartek po wieczornej Mszy św. – spotkanie Bractwa św. Józefa.
6. W nadchodzącym tygodniu Pan Organista będzie roznosił opłatek
przy ul. Śniadeckich 36-70. Opłatek można nabyć również w Biurze
Parafialnym.
7. Za tydzień będziemy przeżywali uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata. Jest to święto patronalne Akcji Katolickiej
i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Msza św. w intencji Akcji
Katolickiej i KSM odprawiona będzie o godz. 930 w naszym kościele.
8. W najbliższą niedzielę na godz. 12.30 z okazji wspomnienia św. Cecylii
zapraszamy na Mszę św. w intencji naszego parafialnego chóru
Maksymilianum.
9. Zachęcamy do nabycia nowego numeru czasopisma seminaryjnego
„Sługa”. Tym razem nasi klerycy piszą o stworzeniu, które jest darem
Boga dla człowieka oraz o potrzebie naszej troski o nie. Są również
dostępne kalendarze na nowy 2021 rok. „Sługę” i kalendarze można
otrzymać za dobrowolną ofiarę. Dzięki temu możemy wesprzeć Wyższe
Seminarium Duchowne w Toruniu, gdzie kształcą się nasi klerycy.
Za złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
10. W minionym tygodniu odeszli do wieczności:
+ Elżbieta Bartnikowska z ul. Śniadeckich 22, lat 83
+ Stanisława Sikorska z ul. Jackowskiego 44, lat 79
+ Piotr Sadowski z ul. Matejki 6, lat 54
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
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e-mail:parafia@maksymilian.grudziadz.pl
Biuro parafialne czynne:
Poniedziałek od 16.00 do 17.30
Środa od 10.00 do 11.00 oraz od 16.00 do 17.30
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Życie i dzieło św. Rafała Kalinowskiego
Rafał Kalinowski pochodził ze szlacheckiej rodziny
herbu Kalinowa. Kształcił się w Instytucie szlacheckim,
w szkole rolniczej w Hory-Horkach oraz na studiach
wojskowo inżynieryjnych w Petersburgu. W roku 1856
zdobył tytuł inżyniera oraz stopień porucznika. Wziął
udział w powstaniu styczniowym. Przez objęcie
dowodzenia nad powstaniem na Litwie został skazany
na karę śmierci 24 marca 1864 roku jednak w wyniku
starań rodziny karę śmierci zamieniono na 10 lat
katorgi na Syberii. W maju 1874 roku w Paryżu został
wychowawcą Augusta Czartoryskiego. W 1877 wstąpił do zakonu
Karmelitów Bosych w Austrii, przyjmując imię zakonne Rafał od św. Józefa.
Święcenia kapłańskie przyjął 15 stycznia 1882 roku w Czernej i został
wybrany przeorem oraz to samo stanowisko piastował w Wadowicach.
Zmarł po 11 miesiącach choroby w klasztorze w Wadowicach, którego był
budowniczym i przeorem w latach 1892–1894, 1897–1898 oraz w 1906.
Został pochowany na cmentarzu klasztornym w Czernej. 22 czerwca 1983
w Krakowie Jan Paweł II beatyfikował o. Rafała Kalinowskiego.
Kanonizacja bł. Rafała Kalinowskiego odbyła się 17 listopada 1991
w Rzymie.
Więcej na www.karmel.pl

Ograniczenia związane z przynależnością Grudziądza
do czerwonej strefy epidemicznej
Ze względu na przynależność Grudziądza do czerwonej strefy epidemicznej
spotkania wspólnot naszej parafii odbywać się będą zasadniczo w dolnym
kościele. Z tego też względu nie odprawiamy Mszy św. dla dzieci w dolnym
kościele.
W czasie przynależności Grudziądza do czerwonej strefy w kościele
górnym od dzisiaj może przebywać jednocześnie 60 osób, na chórze
dodatkowo – 10 osób, natomiast w kościele dolnym – 25 osób.

Odpust zupełny za zmarłych
W tym roku 1 i 2 listopada grudziądzkie cmentarze były zamknięte.
Do odwiedzania grobów zachęcamy w pozostałe dni listopada.
Przypominamy, że Penitencjaria Apostolska, na specjalne polecenie papieża
Franciszka, postanawia, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam gdzie
są one zakazane:
 Odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze i modlą się
za zmarłych choćby tylko duchowo zwykle ustanowiony tylko w dniach
od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne dni tego samego
miesiąca, aż do jego końca.
 Odpust zupełny 2 listopada, ustanowiony z okazji wspomnienia
wszystkich wiernych zmarłych uzyskany przez tych, którzy pobożnie
nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz" i „Wierzę
w Boga”, może być przeniesiony także na inny dzień listopada, dowolnie
wybrany przez poszczególnych wiernych.
INTENCJE 16.11.2020 r. – 22.11.2020 r.
Poniedziałek – 16.11.2020 r.
700
+ Mirosław Białkowski (w 14 r. śm.)
30
8
+ Michał Kujaczyński (w 28 r. śm.) i rodzice z obojga stron
1800
W podziękowaniu za otrzymane łaski podczas pielgrzymek, z prośbą
o dalsze Boże błogosławieństwo za wstawiennictwem MB Ostrobramskiej
1800
+ Kazimierz Czaplicki (w 2 r. śm.), zmarli z rodziny i dusze w czyśćcu
cierpiące
1800
+ Helena Kondraczyk – gregorianka (16)
Wtorek – 17.11.2020 r. – św. Elżbiety Węgierskiej
700
+ Helena Kondraczyk – gregorianka (17)
30
8
+ Barbara Reich – Msza św. popogrzebowa
1800
+ Bogusław Pylak (w 23 r. śm.)
1800
+ rodzice: Jan i Łucja Kryj oraz Henryk Kowalski

1800
+ Paweł Kruk – Msza św. popogrzebowa
Środa – 18.11.2020 r. – bł. Karoliny Kózkówny
700
+ Rodzice: Marta i Paweł Szablewscy, teściowie: Leonarda i Bronisław
Stachowicz oraz dusze w czyśćcu cierpiące
830
+ Helena Kondraczyk – gregorianka (18)
00
18
+ Stanisław Figurski – Msza św. popogrzebowa
1800
W intencji Panu Bogu wiadomej
1800
W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej
Nieustającej Pomocy podczas Nowenny
Czwartek – 19.11.2020 r.
700
+ Marianna Gosieniewska (w 5 r. śm.)
830
+ Helena Kondraczyk – gregorianka (19)
1800
+ Mama Teresa Bogdan (w 1 r. śm.) i zmarli z rodziny: Bogdan i Piwosz
00
18
+ Kunegunda Chojnacka – Msza św. popogrzebowa
1800
+ Zygmunt Kaczor (w 9 r. śm.) i rodzice z obojga stron
Piątek – 20.11.2020 r. – św. Rafała Kalinowskiego
700
+ Bogumiła, rodzice, rodzice chrzestni, rodzeństwo, babcie i dziadkowie
z obojga stron
830
+ Helena Kondraczyk – gregorianka (20)
830
W podziękowaniu za otrzymane łaski i prośbą o dalszą opiekę i Boże
Błogosławieństwo dla Julii z okazji 20 urodzin
00
18
W intencji GMOP i Ks. Bartka
1800
+ Córka Joanna Drzymalska (w 22 r. śm.)
1800
+ Krystyna Jankowska – Msza św. popogrzebowa – intencja od rodziny
Sobota – 21.11.2020 r. – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
700
+ Mama Stefania, siostra Zofia, siostra Janina, zmarli na Białorusi
830
+ Helena Kondraczyk – gregorianka (21)
1800
+ Edward Musalewski (w 79 ur.) i zmarli z rodziny
00
18
+ Marian Kalinowski (w dniu urodzin) i zmarli rodzice Świniarscy
1800
+ Grzegorz Plutowski – intencja od sąsiadów z ul. Korczaka 15
Niedziela – 22.11.2020 r. – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
700
+ Helena Kondraczyk – gregorianka (22)
930
W intencji Akcji Katolickiej i KSM
930
+ Maria Gaj Landowska (w r. śm.)
1100góra + Leokadia i Stanisław Orkiszewscy oraz ich córki Urszula, Elżbieta
i Jadwiga
00góra
11
O nawrócenie syna Patryka i córki Kingi
1230
+ Mąż Henryk (w 14 r. śm.) i rodzice z obojga stron, brat Kazimierz
1230
W intencji chóru Maksymilianum oraz za zmarłych chórzystów
1500
+ Wiesław Dąbrowski (w 2 r. śm.) i zmarli rodzice z obojga stron
1500
+ Edmund Ormiński (w 11 r. śm.) – intencja od żony, dzieci i wnucząt
1800
+ Urszula Książek (w 15 r. śm.) i Tomasz (w 20 r. śm.)

