
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

1. Dobiega końca maryjny miesiąc maj. Zachęcamy do udziału  

w codziennej Eucharystii i nabożeństwie majowym, które w naszym 

kościele odprawiane jest każdego dnia po Mszy św. wieczornej,  

z wyjątkiem środy. W środę o godz. 1730 – Nowenna do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy połączona z nabożeństwem majowym, 

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

2. Czerwiec to miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 

Zachęcamy do udziału w codziennej Eucharystii i nabożeństwie 

czerwcowym, które w naszym kościele odprawiane jest każdego dnia 

po Mszy św. wieczornej, w tym tygodniu z wyjątkiem środy i czwartku. 

3. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne:  

 I czwartek – spotkanie Apostolatu Margaretka o godz. 1600; 

nabożeństwo o dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych  
o godz. 1730 połączone z nabożeństwem czerwcowym, 

 I piątek – Msza św. wotywna do NSPJ o godz. 700 i 1800.  Od godz. 

1500 Koronka i Adoracja Najświętszego Sakramentu.  Spowiedź  

od godz. 1600.  Msza św. w intencji Misji o godz.  1630. 

 I sobota – po Mszy św. o godz. 700 zapraszamy na modlitwy 

wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy całego 

świata. W tym dniu ks. Dawid odwiedzi chorych  z posługą 

sakramentalną. Ks. Bartek i ks. Marcin ze względu na wyjazd  

z młodzieżą na Lednicę odwiedzą chorych w sobotę 10 czerwca. 

4. W sobotę 3 czerwca o godz. 700 – wyjazd na Lednicę z parkingu przed 

Kościołem. Prosimy zabrać ze sobą suchy prowiant, karimatę, deszczak 

i ciepłe ubranie. Powrót do Grudziądza około godziny 130 w nocy. 

5. W najbliższą niedzielę podczas mszy św. o godz. 930  w darach ofiarnych 

złożone będą wypieki oraz dary ofiarowane przez Parafian na Festyn 

Parafialny. Poświęcony zostanie również miód z mikro pasieki  

ks. Bartka. Cały dochód ze sprzedaży miodu zostanie przeznaczony  

na wsparcie wyjazdu wakacyjnego Katolickiego Stowarzyszenia 

Młodzieży działającego przy naszej parafii. Na festynie będzie można 

nabyć słoiczek z naturalnym i zdrowym miodem w cenie 5  i 10 zł  

oraz ulotki na temat rodzajów miodów i ich wpływu na nasz organizm.  

6. W minionym tygodniu zmarła:  

+ Gertruda Szulerecka z ul. Śniadeckich 7, lat 81 

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie… 

 

BIULETYN PARAFIALNY 

Parafia Św. Maksymiliana Kolbe 

Grudziądz - Strzemięcin 

ul Wyspiańskiego 1 

tel. (56) 46-53-334 

www.parafia-strzemiecin.dir.pl 

e-mail: parafia-strzemiecin@dir.pl 

 

Biuro parafialne czynne: 

od poniedziałku do piątku 

od 16.00 do 18.00  

oraz w środę i piątek od 10.00 do 12.00  

  
 

                        

Zapraszamy na XXI Festyn Parafialny „Parafia Dzieciom”!!! 

4 czerwca 2017 r. w godzinach od 1500 do 2100 

Przewidziano szereg atrakcji dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych: pokazy 

sprzętu Straży Pożarnej, Policji, Ratownictwa Medycznego, rzeźbienia  

w drewnie. 

Dla dzieci i dorosłych będą zabawy sportowe, edukacyjne prowadzone 

przez nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3  

na Strzemięcinie, przez specjalistów Centrum Pomocy Dziecku  

i Poradnictwa Rodzinnego oraz przez Policjantów i Strażników Miejskich. 

Dla najmłodszych przewidziano: pałac dmuchany, skoki na trampolinie, 

przejażdżkę na karuzeli, jazdę na kucyku oraz Quadem.  

Dorośli będą mogli sprawdzić stan swojego zdrowia – zbadać wartość 

ciśnienia tętniczego oraz zbadać zawartość poziomu cukru. Będzie 

możliwość sprawdzić celność oka podczas strzelania z pistoletu 

pneumatycznego do tarczy, czy też skorzystać z przejażdżki bryczką  

po osiedlu. 

Przewidziano występy na scenie: solistów z Grudziądzkich Warsztatów 

Terapii Zajęciowej (ok. godz. 1500), z Centrum Pomocy Dziecku  

i Poradnictwa Rodzinnego (ok. godz. 1600), posłuchamy koncertu 

Grudziądzkiej Orkiestry Dętej (ok. godz. 1700), Karola Kosika (ok. godz. 

1800) oraz wspólnie pośpiewamy przy ognisku z panem organistą i (ok. godz. 

1900). 
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Parafianie i goście festynu będą mogli nabyć: pyszne ciasta wypieczone 

specjalnie na festyn, przez gospodynie z naszej parafii, kawę , herbatę, 

placki ziemniaczane, kiełbaski z grilla, chlebek z pysznym swojskim 

smalcem oraz ogórki małosolne które od lat, specjalnie na festyn, 

przyrządza ksiądz Prałat Henryk Kujaczyński. Przewidziano wiele innych 

specjałów dla podniebienia. Będzie można nabyć miód z ekologicznej 

pasieki, specjały masarskie i serowarskie z ekologicznego gospodarstwa 

agroturystycznego oraz chleb pieczony na zakwasie. 

Jak co roku będzie można nabyć cegiełkę dobroci. Fundusze uzyskane  

na festynie, posłużą również jak co roku na zorganizowanie wakacyjnego 

wypoczynku dla dzieci z naszej parafii. 

Jak na poprzednich festynach ok. godz. 2100 odśpiewamy Apel Jasnogórski 

i zakończymy festynowe świętowanie. Wszystkim parafianom  

oraz gościom: dzieciom, młodzieży i dorosłym życzymy miłej zabawy. 

INTENCJE 29.05.2017r.  –  04.06.2017r. 

Poniedziałek – św. Urszuli Ledóchowskiej, Dziewicy – 29.05.2017 r. 
  700 + Zdzisław Burczak (w 22 r. śm.), rodzice i rodzeństwo z obojga stron 

  830 O zdrowie dla Sabiny 

1800 W podziękowaniu za udane operacje u Lecha i Franciszka Bialik z prośbą 

o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo  

1800 + Maksymilian i Franciszka Drapczyńscy  i dziadkowie z obojga stron 

1800 +  Eugeniusz Grynda – gregorianka 

Wtorek – 30.05.2017r. 
  700  

  830  + mąż Henryk (w 7 r. śm.) 

  830  + rodzice: Wiktoria i Jan Główczyńscy oraz zmarli z rodziny obojga 

stron 

1800 + Zmarli z rodziny 

1800 + Eugeniusz Grynda – gregorianka 

18 00 + Irena  Stopel  (w 1 rocz. śm.) i Edyta Zaremba (w 22 r. śm.) oraz 

mama, babcia Helena Zaremba (z okazji urodzin) 

Środa – Nawiedzenie NMP – 31.05.2017 r. 

  700  

  830  + Eugenia Furmankiewicz (w 20 r. śm.) i Teodor oraz dziadkowie 

z obojga stron 

1800 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo 

dla Małgorzaty i Rafała z rodziną w 9 rocznicę ślubu 

1800 + Lucyna Stanczewska – popogrzebowa 

1800 + Eugeniusz Grynda – gregorianka 

 

Czwartek – św. Justyna, Męczennika – 01.06.2017 r. 

  700 + Ryszard Skoniecki – gregorianka 

  83o +Henryk Hapka (z okazji urodzin) – int. od żony, dzieci i wnuczek 

1800 O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i Dary Ducha 

Świętego dla kapłanów objętych modlitwą Apostolatu Margaretka  

– int. od Apostolatu Margaretka 

1800 + Edmund Komosiński(w 6 rocz. śm.) 

1800 + Eugeniusz Grynda – gregorianka 

Piątek - 02.06.2017 r. 

  700 + Ryszard Skoniecki – gregorianka 

  830 + Monika Grzemska (w 17 r. śm.) i Ryszard oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące 

  830  + Weronika Nowek (7 r. śm.) i Konstanty Nowek (w dniu urodzin)  

oraz zmarli z rodziny 

1800 + Eugeniusz Grynda – gregorianka 

1800 + O łaskę przymnożenia wiary, zdrowie duszy i ciała, o łaski  

do dźwigania krzyża dla rodziny 

1800 + Katarzyna Furmanek (w dniu urodzin) 

Sobota – Św. Karola Lwangi i Towarzyszy, Męczenników – 03.06.2017 r. 

  700 Za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Poczęciu NMP 

  700 + Ryszard Skoniecki – gregorianka 

  830  + mąż Kazimierz Tytkiewicz (w 9 r. śm.), rodzice z obojga stron  

oraz rodzeństwo 

1800 + Andrzej Gazdecki (w 1 r. śm.) 

1800 + Eugeniusz Grynda – gregorianka 

1800 + Ludwika i Zygmunt Grabowscy 

Zesłanie Ducha Świętego – 04.06.2017 r. 
  700 + Ryszard Skoniecki – gregorianka 

  930 Żywy Różaniec 

1100góra + siostry: Halina i Janina Jabłońskie 

1100dół + Przemysław Kozioł (w 1 r. śm.) – int. od córki Zuzanny i mamy 

1230 + Jerzy Gużyński (w 2 r. śm.) – int. od żony i synów z rodziną 

1230 + Eugeniusz Grynda – gregorianka 

1230 + matka Łucja Gust (w 19 r. śm.), ojciec Tadeusz i brat Adam 

1500 W intencji Ojczyzny – o błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi Królowej 

Polski dla prezydenta, dla rządu i dla całego Narodu Polskiego 

– int. od Krucjaty Różańcowej 

1500 + Jan, Tadeusz (w dniu urodzin), Iwona i zmarli z rodziny 

1800 + Feliks Żurawski (w 5 r. śm.) oraz zmarli z rodziny Żurawskich i z rodziny 

Telejko – int. od żony 


