
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego 

1. Zachęcamy do udziału w codziennej Eucharystii i nabożeństwie 

czerwcowym, które w naszym kościele odprawiane jest każdego dnia 

po Mszy św. wieczornej, z wyjątkiem środy. 

2. Jutro obchodzimy święto NMP Matki Kościoła. Msze św. o godz. 700, 

830, 1630 i 1800. Spotkanie Klubu Seniora o godz. 1600. 

3. We wtorek po wieczornej Mszy św. – ostanie przed wakacjami 

spotkanie Kręgu Biblijnego. 

4. W środę 7 czerwca o godz. 1200 w toruńskiej katedrze odprawiona 

będzie uroczysta Msza św. dziękczynna za patronat św. Jana Pawła 

II nad Województwem Kujawsko-Pomorskim. W tym dniu nie 

będzie czynne przed południem Biuro Parafialne. O godz. 1730 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy poprzedzona 

śpiewem Godzinek połączona z nabożeństwem czerwcowym. 

5. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej 

parafii w szczególności na spłatę ostatniej raty związanej z remontem 

chłodni, czyli pomieszczenia do przechowywania ciał ludzi zmarłych. 

6. W przyszłą niedzielę Uroczystość Trójcy Świętej. W tym dniu 

kończymy czas Komunii św. wielkanocnej.  

7. W minionym tygodniu zmarli 

+ Grzegorz Kilichowski z ul. Szenwalda 15, lat 65 

+ Teresa Haftka z ul. Staffa 7, lat 84 

+ Katarzyna Piotrowska z ul. Korczaka 15, lat 54 

+ Jan Ziółkowski z ul. Śniadeckich 5, lat 77 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

 

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

Serdecznie zapraszamy na XXI Festyn Parafialny „Parafia Dzieciom”!!!, 

który odbędzie się w dzisiaj godzinach od 1500 do 2100. Przewidziano szereg 

atrakcji dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Dokładny program znajduje 

się w Biuletynie Parafialnym z ubiegłej niedzieli i na naszej stronie 

internetowej. 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. Ok. godz. 2100 

odśpiewamy Apel Jasnogórski i zakończymy festynowe świętowanie. 

Wszystkim parafianom oraz gościom: dzieciom, młodzieży i dorosłym 

życzymy miłej zabawy. 

 

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  

  
 

                        
 

Podziękowanie z Ukrainy 

Pragnę serdecznie podziękować 

Wszystkim naszym dobrodziejom  

za modlitwę i ofiarę, za dar 

miłosierdzia złożony w dniu  30 

kwietnia 2017 r. Dziękujemy  

za wszelkie gesty Waszej miłości. 

Drodzy Parafianie, dzięki Waszej 

hojności (ofiarowaliście 6.950 zł) 

będziemy mogły nadal prowadzić 

dzieła apostolskie i wielbić Boga 

niosąc pomoc potrzebującym. 

Dlatego jeszcze raz w imieniu Sióstr i Wszystkich przez Was obdarowanych 

składam serdeczne: „Bóg zapłać”! 

Niech Chrystus Zmartwychwstały napełnia Wasze serca pokojem i radością, 

niech hojnie Wam wynagradza i błogosławi. 

Z darem modlitwy 

s. Paula – Jadwiga Cibora 
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„Marsz dla Życia i Rodziny” 

Parafia św. Mikołaja wraz z Międzyparafialnym Zespołem do Spraw 

Organizacji Marszu dla Życia i Rodziny w Grudziądzu organizują w dniu 

11 czerwca „Marsz dla Życia i Rodziny”. Uczestnicy Marszu gromadzą się 

w Bazylice św. Mikołaja przy ulicy Kościelnej o godz. 1500. Po Modlitwie 

u stóp Matki Boskiej Łaskawej – patronki Grudziądza, uczestnicy marszu 

przejdą ze śpiewem i modlitwą na plac przed kościołem pod wezwaniem 

Niepokalanego Serca NMP (Kościół Księży Marianów) przy  

ul. Mickiewicza 43, gdzie odbędzie się Festyn Rodzinny. Celem „Marszu 

dla Życia i Rodziny” jest promocja życia i wartości, jaką jest rodzina.  

Do uczestnictwa w Marszu zapraszamy całe rodziny z Grudziądza  i okolic. 

Obiady domowe w Bursie Szkolnej Caritas 

Od poniedziałku 5 czerwca w Bursie Szkolnej Caritas przy ul. Chełmińskiej 

97 będzie można zakupić smaczne domowe obiady. Przy zakupie 

uwzględniana będzie Karta Seniora oraz Karta Dużej Rodziny. Będzie 

można także wykupić abonament na cały tydzień. Posiłki będzie można 

spożyć na miejscu, zabrać ze sobą, lub zamówić telefonicznie. Bliższe 

informacje na stronie http://www.flisak.grudziadz.pl Kupując obiady  

w Bursie wspieramy działalność Caritas w Grudziądzu.  

INTENCJE 05.06.2017 r.  –  11.06.2017 r. 

Poniedziałek – NMP Matki Kościoła – 05.06.2017 r. 
  700 + Ryszard Skoniecki – gregorianka 

  830 + Roman Ciesielski (1 miesiąc po śmierci) 

1630 

1800 + Eugeniusz Grynda – gregorianka 

1800 + rodzice: Czechowscy i Jażdżewscy, ich dzieci, babcie i dziadkowie  

z obojga stron 

1800 + Urszula Wądołowska (z okazji urodzin) 

Wtorek – 06.06.2017 r. 
  700 + Ryszard Skoniecki – gregorianka 

  830  + Klemens Szurek 

1800 + Elżbieta Wróblewska – popogrzebowa 

1800 + Eugeniusz Grynda – gregorianka 

1800 + Paweł Serocki (z okazji zbliżającego się dnia ojca) 

Środa – 07.06.2017 r. 

  700 + Ryszard Skoniecki – gregorianka 

  830 + ciocia Bronisława, rodzice: Helena i Bernard oraz mąż Jan 

1800 + rodzice: Cecylia (z okazji dnia matki) i Stefan (z okazji dnia ojca) 

1800 + Ryszard (w 15 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1800 + Eugeniusz Grynda – gregorianka 

Czwartek – Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana 

–  08.06.2017 r. 

  700 + Ryszard Skoniecki – gregorianka 

  83o + Władysław Orzepowski – int. od córki 

  830 W dniu 18 urodzin, z prośbą Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

dla Katarzyny 

1800 + Eugeniusz Grynda – gregorianka 

1800 + ks. Gracjan Nagierski i brat Piotr Karbowski 

1800 W dniu urodzin dla Stefani Soleckiej w podziękowaniu za otrzymane 

łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

Piątek – 09.06.2017 r. 

  700 + Ryszard Skoniecki – gregorianka 

  830 + Elżbieta Bączkowska 
1700 + Msza św. zbiorowa za zmarłych 

1800 + Eugeniusz Grynda – gregorianka 

1800 + Marian  Sitkowski  (w 31 r. śm. i z okazji urodzin) 

1800 W podziękowaniu za otrzymane łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze 

błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla wnuczka Stasia  

i rodziny 

Sobota – bł. Bogumiła, Biskupa – 10.06.2017 r. 

  700 + Ryszard Skoniecki – gregorianka 

  830  + Ryszard  Kurzawiak (z okazji 68 urodzin) 

  830 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdrowie i Boże 

błogosławieństwo dla syna Jakuba w 18 rocznicę urodzin  

– int. od rodziców 

1800 + Adam Gniot (w dniu urodzin) 

1800 + Henryk Kryszkiewicz (w 28 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1800 + Eugeniusz Grynda – gregorianka 

Niedziela Trójcy Świętej – 11.06.2017 r. 
  700 + Ryszard Skoniecki – gregorianka 

  930 Rodziny Szensztackie 

  930 + mama Zofia Loch (w 12 r. śm.) i tata Franciszek 

  930 + Eugeniusz Grynda – gregorianka 

1100góra W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo 

i opiekę Matki Bożej dla Wiesławy i Eugeniusza Wiśniewskich  

w 45 rocznicę ślubu 

1100dół + Józef Balewski (w 9 r. śm.), zmarli rodzice i zmarli z rodziny 

1230 + Tadeusz, Renata i Janina Ruszyńscy oraz rodzice i dziadkowie z obojga 

stron 

1230 + Antonina i Stefan Wajszczyk 

1500 + Władysława Roszkowska (w 15 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1500 + Stanisław Zimny (w 3 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1800 + Wiesław Krauze – int. od rodziny Loch z Jacewa 

http://www.flisak.grudziadz.pl/

