
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XXVI Niedzielę Zwykłą 

1. W czwartek rozpoczęliśmy modernizację nagłośnienia. Planowane 

zakończenie – na koniec października.  

2. Rozpoczynamy dzisiaj październik – miesiąc modlitwy różańcowej. 

Zachęcamy więc wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych  

do licznego udziału w nabożeństwie różańcowym, które w naszym 

kościele będziemy odprawiali: dla dzieci od poniedziałku do piątku  

o godz. 1630, natomiast dla młodzieży i dorosłych każdego dnia  

o godz. 1730. Tych zaś, którym trudniej dotrzeć do kościoła, prosimy  

o odmawianie różańca we własnych domach. 

3. Jutro o godz. 19.00 – spotkanie Akcji Katolickiej. 

4. We wtorek po wieczornej Mszy św. spotkanie Kręgu Biblijnego. 

5. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

połączona z nabożeństwem różańcowym i poprzedzona śpiewem 

Godzinek. 

6. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: 

 I czwartek – spotkanie Apostolatu Margaretka o godz. 1630; 

nabożeństwo o dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych 

o godz. 1730, połączone z nabożeństwem różańcowym 

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

Od godz. 1500 Koronka i Adoracja Najśw. Sakramentu.  

Spowiedź od godz. 1600. Nabożeństwo różańcowe dla dzieci 

połączone z możliwością przyjęcia Komunii św. 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 kapłani odwiedzą również chorych  

z posługą sakramentalną. 

7. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza – przeznaczona na potrzeby 

naszej parafii. 

8. W minionym tygodniu zmarli: 

+ Danuta Galus z ul. Śniadeckich 35, lat 66 

+ Mirosław Miłosz z ul. Śniadeckich 62, lat 68 

+ Krystyna Rożeńska z ul. Korczaka 29, lat 86 

+ Adam Goszka z ul. Śniadeckich 82, lat 59 

Wieczny odpoczynek racz im 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  

  
 

                        

VIII Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio 

Serdecznie zapraszamy czcicieli św. Ojca Pio na VIII Kongres Grup 

Modlitwy Ojca Pio Diecezji Toruńskiej, który odbędzie się w dniu  

7 października br. w parafii pw. św. Józefa w Grudziądzu - Mniszku. 

Program 

  930 – Rozpoczęcie Kongresu 

1000 – Wykład Szymona Hołowni p.t. „Rola Świeckich w Kościele” 

1115 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza Biskupa 

Andrzeja Suskiego 

1230 – Obiad 

1330 – Wykład o. Romana Ruska p.t. „Jesteśmy napełnieni Duchem 

Świętym” 

1430 – Wymiana doświadczeń w GMOP 

1530 – Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

1600 – Zakończenie Kongresu 

 

ks. kan. Zdzisław Syldatk 

Proboszcz parafii św. Józefa w Grudziądzu 

ks. kan. Zbigniew Gański  

Diecezjalny Koordynator GMOP 
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Różaniec do Granic 

Dnia 7 października br. zapraszamy do wzięcia udziału w inicjatywie 

„Różaniec do Granic”. Udział w wielkiej modlitwie różańcowej 

potwierdziło 21 diecezji granicznych w 300 kościołach stacyjnych na 

terenie całego kraju. Z Grudziądza organizowany jest wyjazd do Krynicy 

Morskiej. Koszt wyjazdu – 35 zł. Wyjazd o godz. 800 sprzed Mac Donalda. 

Powrót w godzinach wieczornych. Kontakt – Katarzyna tel. 793 933 177. 

Wszystkich, którzy pragną połączyć się ze osobami, które przybędą na 

granice Polski a nie mogą tam pojechać prosimy o odmówienie tego dnia 

modlitwy różańcowej za naszą Ojczyznę i o pokój na świecie o godz. 1400 

w swoich domach. 

 

INTENCJE 02.10.2017 r.  –  08.10.2017 r. 

Poniedziałek – 02.10.2017 r. 

  700  
  830 + Józef Łącz – popogrzebowa 

1800 + Estera Kłobukowska-Rodziewicz – gregorianka 

1800 + Władysława i Jan Sargalscy i rodzice z obojga stron 

1800 + Adam Hammermeister (w 20 r. śm.), rodzice z obojga stron i zmarli  

z rodziny 

Wtorek – 03.10.2017 r.  
  700 + Teresa Sprenglewska i rodzice z obojga stron  

  700 + Renata Gościnna (w dniu 70 urodzin) 

  830  W podziękowaniu Matce Najświętszej za opiekę w 91 rocznicę urodzin 

dla Barbary z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie dla Niej oraz dzieci i ich 

rodzin 

  830 + Zbigniew i Tadeusz oraz rodzice Mączewscy i Benzc 

1800 + Bronisław i Henryk Paczkowski oraz Zdzisław Łukaszewski 

1800 + Rodzice: Bernarda i Bronisław; rodzeństwo: Gizela i Hieronim oraz 

zmarli z rodzin obojga stron 

1800 + Estera Kłobukowska-Rodziewicz – gregorianka 

Środa – 04.10.2017 r. 

  700 + Fryderyk Gaj – int. od Zofii i Marka 

  830 + mąż Jan Skrzypek (w dniu urodzin) i rodzice z obojga stron 

1800 + Estera Kłobukowska-Rodziewicz – gregorianka 

1800 + brat Henryk (w 15 r. śm.), mama (w 10 r. śm.) oraz ojciec i teść 

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

błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla rodziny 

Czwartek – 05 .10.2017 r. 

  700 Za Parafian 

  83o + Maria Pająk (w 8 r. śm.), Feliks i zmarli z rodziny 

  83o + Rodzice: Marianna i Stanisław Rząca 

1800 O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i potrzebne łaski 

dla ks. Bartka opiekuna Apostolatu Margaretka i kapłanów pracujących 

w naszej parafii 

1800 + mąż Alfons Szneider 

1800 + Estera Kłobukowska-Rodziewicz – gregorianka    

Piątek –  06.10.2017 r. 

  700 O przymnożenie wiary, zdrowie duszy i ciała oraz o łaski do dźwigania 

krzyża dla rodziny 

  830 + Henryk Perzanowski (popogrzebowa) 

1800 + Estera Kłobukowska-Rodziewicz – gregorianka    

1800 + Zbigniew Pawłowski oraz zmarli z rodziny Bronzel i Pawłowskich 

1800 + Władysława Okońska (w 2 r. śm.) – intencja od synów z żonami, córki, 

wnuków i prawnuków 

Sobota –  07.10.2017 r. 

  700 Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko 

Niepokalanemu Poczęciu NMP 

  830 + Teściowie: Helena i Ludwik Mrozek oraz mąż Jerzy 

  830 W intencji Ojczyzny, o pokój dla Polski i całego świata – łącząc się ze 

wszystkimi modlącymi się na granicach naszego kraju modlitwą 

różańcową 

1800 + Józefina (w 100 r. ur.), Bronisław i Zbigniew Pawłowscy oraz zmarli  

 z rodziny 

1800 W intencji Róż Różańcowych 

1800 + Estera Kłobukowska-Rodziewicz – gregorianka    

Niedziela - 08.10.2017 r. 

  700  

  930 W intencji Ojczyzny: o błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi Królowej 

Polski dla Prezydenta, rządu i dla całego Narodu Polskiego 

  930 W intencji Rodzin Szensztackich 

1100 + Ignacy i Bogusław Kłobukowscy 

1100 + Estera Kłobukowska-Rodziewicz – gregorianka 

1100dolny  

1230  + Rodzice: Mieczysława i Tadeusz (z okazji urodzin) 

1230 + Teresa Tezlaff-Petrykowska (w 1 r. śm.) 

1500 + Krystyna, Stanisław Kowalscy 

1500 + Zmarli z rodziny Kwintal i Dąbrowskich 

1800 + Karol Sołtek (w 29 r. śm.) i zm. z rodziny 

1800 Z okazji 25-rocznicy ślubu dla Zuzanny i Jarosława w podziękowaniu za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie  

i opiekę Matki Bożej 


