
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XXVII Niedzielę Zwykłą 

1. W dniu dzisiejszym kolekta gospodarcza – przeznaczona na potrzeby 

naszej parafii. W tym tygodniu planowany jest montaż nowego okna 

oraz Witraża Chrztu. 

2. Z racji obchodzonego dzisiaj XVII Dnia Papieskiego, po Mszach św. 

będzie miała miejsce zbiórka do puszek na fundusz stypendialny 

Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 

3. Zachęcamy wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych  

do licznego udziału w nabożeństwie różańcowym, które w naszym 

kościele odprawiamy: dla dzieci od poniedziałku do piątku  

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

o godz. 1730. 

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 piątek ze względu na Mszę św. zbiorową za zmarłych o godz. 1700 

różaniec dla młodzieży i dorosłych odprawiony zostanie po wieczornej 

Mszy św. 

7. Autokarowa Pielgrzymka do Gietrzwałdu wyruszy z parkingu przed 

naszym kościołem w najbliższą sobotę o godz. 800. Planowany powrót 

– w godzinach wieczornych. Opiekę duchową sprawować będą: Ksiądz 

Proboszcz i Ksiądz Prałat. 

8. W najbliższą niedzielę rozpoczynamy trzydniowe rekolekcje 

parafialne poprzedzające Odpust Parafialny ku czci św. Jana 

Pawła II. Poprowadzi się ks. Andrzej Kowalski – ojciec duchowny 

Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu oraz dyrektor Szkoły 

Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej. 

9. W najbliższą niedzielę będzie miało miejsce liczenie ludzi 

uczęszczających na Mszę św. oraz przystępujących do Komunii św. 

Po Mszach św. – zbiórka na Grudziądzkie Centrum Caritas. 

10. W minionym tygodniu zmarli: 

+ Adam Kobylacki z ul. Korczaka 17, lat 81 

+ Stefania Chyła z ul. Śniadeckich 12, lat 86 

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  

  
 

                        

Setna Rocznica Objawień Fatimskich w Grudziądzu 

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Matki Bożej z Fatimy 

(Grudziądz – Lotnisko) serdecznie zaprasza w piątek 13 października  

na Uroczystości Odpustowe związane z obchodami Setnej Rocznicy 

Objawień Fatimskich. 

Program Uroczystości: 

1800 Montaż słowno – muzyczny w wykonaniu młodzieży i scholi. 

1830 Suma Odpustowa. 

Bezpośrednio po Sumie – Procesja Fatimska z Figurą Matki Bożej 

Fatimskiej ulicami parafii.  

Zakończenie w kościele wspólnie odśpiewanym Apelem Jasnogórskim. 

Uroczystości uświetnią: 

- Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Świekatowie 

- Chór The G Singers pod dyrekcją dr Aleksandry Drozdeckiej 

Przed rozpoczęciem Uroczystości przy wejściu będą rozdawane świece z 

lampionami – na Procesję Fatimską. 

Ks. Piotr Neumann 

Proboszcz Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła 

oraz Matki Bożej z Fatimy 

Nr 1022 

08.10.2017 r. 
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25 rocznica konsekracji naszego kościoła 

W najbliższą środę, 11 października przypada rocznica konsekracji naszego 

kościoła, której dokonał 25 lat temu Ksiądz Biskup Andrzej Suski. W 

liturgii dzień ten ma charakter święta. Zapraszamy więc drogich parafian do 

wspólnej modlitwy za naszą parafię. 

Inicjatywę obywatelska Zatrzymaj aborcję 

W przyszłą niedzielę będzie można złożyć swój podpis popierający  

ustawodawczą inicjatywę obywatelską Zatrzymaj aborcję, której celem 

jest wyeliminowanie z polskiego prawa możliwości zabijania dzieci w fazie 

prenatalnej z podejrzeniem choroby. Inicjatywę tę popiera Episkopat Polski. 

Karty do zbierania podpisów będą wyłożone w salce parafialnej. Do 

ważności podpisu wymagane jest podanie imienia i nazwiska, adresu 

zamieszkania i numeru PESEL. 

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza "Zatrzymaj aborcję!" ma na celu 

wyeliminowanie z polskiego prawa przesłanki eugenicznej. Przesłanka 

eugeniczna, czyli podejrzenie choroby lub niepełnosprawności poczętego 

dziecka, pozwala matce podjąć decyzje o aborcji do momentu osiągnięcia 

przez dziecko zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety, 

czyli do ok. 24 tygodnia życia. Na mocy tej przesłanki w Polsce zabijanych 

jest obecnie 96 proc. dzieci spośród wszystkich poddawanych aborcji. 

INTENCJE 09.10.2017 r.  – 15.10.2017 r. 

Poniedziałek – 09.10.2017 – bł. Wincentego Kadłubka 
  700 + Fryderyk Gaj – int. od Danusi 

  830 W pewnej intencji 

1800 + Mama Halina Górczyńska (w 8 r. śm.), brat Stanisław Górczyński 

1800 + Estera Kłobukowska-Rodziewicz – gregorianka 

1800 + Jerzy Szmit – popogrzebowa 

Wtorek – 10.10.2017 r. 

  700  

  830  

1800 O Boże błogosławieństwo dla synów: Grzegorza i Wojciecha z żonami 

oraz dziećmi; o zdrowie, opiekę i potrzebne łaski w czasie wykonywania 

pracy na morzu 

1800 + Estera Kłobukowska-Rodziewicz – gregorianka 

1800 + Alfons Wardziński (w 3 r. śm.) 

Środa – 11.10.2017 r. – Rocznica poświęcenia naszego kościoła  

  700 Za Parafian 

  830 Z prośbą o szczęśliwą operację i powrót do zdrowia 

1800 + Estera Kłobukowska-Rodziewicz – gregorianka 

1800 + Rodzice: Genowefa i Stanisław Szczepaniak (w rocz. śm.) 

1800 + Dorota Grubińska – int. od Klubu Seniora 

Czwartek – 12.10.2017 r. 

  700  

  83o  

1800 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo 

i opiekę Matki Bożej dla Teresy i Józefa z okazji 10 rocznicy ślubu 

1800 + Mąż Jerzy Drzymalski (w 1 r. śm.) – int. od żony z dziećmi 

1800 + Estera Kłobukowska-Rodziewicz – gregorianka 

  Piątek.13.10.2017 r. – bł. Honorata Koźmińskiego 

  700  

  830  

1700 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

1800 + Mąż i ojciec Franciszek Osiński (w 13 r. śm.) oraz zmarli rodzice 

z obojga stron 

1800 + Estera Kłobukowska-Rodziewicz – gregorianka 

1800 + Feliks Kęsik (w 16 r. śm.) i rodzice z obojga stron 

Sobota –  14.10.2017 r. 

  700  

  830 + Maria Pawłowska (w 30 r. śm.), zmarli z rodziny Pawłowskich 

i Matkowskich 

  830 + Wojciech Klinga (w 11 r.śm.) 

1800 + Jerzy Makowski – popogrzebowa 

1800 + Estera Kłobukowska-Rodziewicz – gregorianka 

1800 W podziękowaniu za otrzymane łaski i dar życia oraz z prośbą o Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla syna Antka 

Niedziela - 15.10.2017 r. 

  700 + Katarzyna Gisicka i zmarli z rodziny Kubickich 

  930 + Bonifacy Malinowski (z okazji urodzin) 

  930 + Antoni i Władysława (w r. śm.) oraz zmarli z rodziny 

1100góra + Albin Kopczyński (w 2 r. śm.), zmarli z rodziny oraz rodzice z obojga 

stron – int. od żony 

1100dół + Helena Szałkowska (w 1 r. śm.) i Stanisław Szałkowski, Andrzej 

Lewandowski i zmarli z rodziny 

1230 + Krystyna Listos (w 17 r. śm.) 

1230 + Estera Kłobukowska-Rodziewicz – gregorianka 

1500 + Tadeusz Kulkowski (w 3 r. śm.) – int. od żony z rodziną 

1500 + Żona Bogumiła Przybylska (w 5 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga 

stron 

1800 + Córka Beata (w r. śm.), córka Anna, mąż Stanisław, rodzice: 

Koszewscy i Danielak 


