
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XXXI Niedzielę Zwykłą 

1. Zachęcamy do nabycia za dobrowolną ofiarę nowego numeru pisma 

Sługa. Jest to propozycja od kleryków z Wyższego Seminarium 

Duchownego w Toruniu, którzy pragną podzielić się z nami swoimi 

spostrzeżeniami nt. świętości. W numerze nawiązując do uroczystości 

Wszystkich Świętych, wśród artykułów dominują treści zachęcające  

do radosnego wzrastania ku Bożej doskonałości. Złożone przez nas 

ofiary przeznaczone zostaną na potrzeby seminarium. 

2. Do 8 listopada (codziennie jeden raz) duszom w czyśćcu cierpiącym 

możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie 

cmentarza i odmówienie tam dowolnej modlitwy za zmarłych.  

3. Wypominki jednorazowe odczytywane będą każdego dnia do środy 

włącznie po Mszach św. o godz. 830 i 1800. 

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

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

6. W czwartek o godz. 1630 – spotkanie Apostolatu Margaretka. 

7. W najbliższy piątek podczas Mszy św. o godz. 1700 modlić się będziemy 

za zmarłych poleconych w wypominkach rocznych. Wypominki te 

odczytywane będą zawsze podczas Mszy św. za zmarłych w drugi 

piątek każdego miesiąca. 

8. W przyszłą sobotę, 11 listopada, przypada narodowe Święto 

Niepodległości. Wspominając czas trudnego wykuwania niepodległości 

Polski, pamiętajmy o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali 

życie w obronie Ojczyzny. Z tej okazji w grudziądzkiej Farze o godz. 

1000 odprawiona zostanie Msza św., po której pod Pomnikiem Żołnierza 

Polskiego odbędzie się uroczystość patriotyczna z ceremoniałem 

wojskowym. 

9. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza – przeznaczona na potrzeby 

naszej parafii. W tym dniu przeżywać będziemy również Dzień 

Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Zbiórka do puszek 

przeznaczona będzie na wsparcie kościoła na Bliskim Wschodzie. 

10. W minionym tygodniu zmarła: 

+ Halina Tolla z ul. Konopnickiej 25, lat 65 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

 

 

BIULETYN PARAFIALNY 
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Biuro parafialne czynne: 

od poniedziałku do piątku 

od 16.00 do 18.00  

oraz w środę i piątek od 10.00 do 12.00  

  
 

                        

Śpiew w liturgii 

Czynności liturgiczne przybierają postać bardziej dostojną, gdy są 

połączone ze śpiewem. Uwydatnia się to, gdy podczas liturgii oprócz 

śpiewu ludowego wykonywany jest śpiew polifoniczny wykonywany przez 

chór a w sposób szczególny, gdy podczas celebracji rozbrzmiewa Chorał 

Gregoriański, będący „śpiewem własnym Kościoła”(Konstytucja o Liturgii). 

W naszej parafii funkcjonuje od wielu lat mieszany chór „Maksymilianum”. 

Co pewien czas uczestniczy on w liturgiach, aby oprawą muzyczną ukazać 

rangę celebracji. By chór mógł się rozwijać i częściej brać udział  

w liturgiach konieczne są osoby chętne ofiarować na chwałę Bożą odrobinę 

swego czasu i pracy podczas prób w salce, aby pięknym śpiewem pomagać 

uczestniczącym we Mszy Świętej wznosić swe serca ku Bogu. Wraz  

z chórzystami, Panią Dyrygent i ks. Łukaszem – opiekunem chóru 

zapraszamy wszystkie chętne osoby – kobiety i mężczyzn, by rozpocząć 

wyjątkową współpracę na rzecz piękna liturgii sprawowanej w naszej 

świątyni. Próby mają miejsce w każdy poniedziałek o godz. 18.00. 

Ponieważ "Śpiew gregoriański" Kościół uznaje za własny śpiew liturgii 

rzymskiej, dlatego w czynnościach liturgicznych powinien on zajmować 

pierwsze miejsce wśród innych równorzędnych rodzajów śpiewu – czytamy 

w Instrukcji Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej. W naszej parafii 

powstała męska Schola Gregoriańska.  Cd na str. 2 

Nr 1026 

05.11.2017 r. 

mailto:parafia-strzemiecin@dir.pl


Założeniem Scholi Gregoriańskiej jest kultywowanie chorału 

gregoriańskiego, by co pewien czas wybrzmiewał on podczas uroczystych 

liturgii a tym samym był propagowany wśród innych rodzajów muzyki 

sakralnej. Zachęcamy zatem  wszystkich panów młodych i dojrzałych 

wiekiem, by spróbować sił w typowo męskim śpiewie, jaki przez wieki 

towarzyszył liturgicznym czynnościom a i dziś ma szansę wznieść serca  

ku Panu Bogu. Opiekunem Scholi Gregoriańskiej jest ks. Łukasz, natomiast 

próby odbywają się w każdą środę o godz. 18.30 w salce. 

Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 
W czwartek, 9 listopada, świętujemy rocznicę 

poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto 

podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego 

wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa 

„rzymskokatolicki” wskazuje na szczególne 

znaczenie, jakie pełni w nim Rzym. Bazylika 

Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Przez 

tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła i nawet kiedy 

wybudowano bazylikę nad grobem św. Piotra Apostoła na Watykanie, 

Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad 

wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka 

i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”. 

 
INTENCJE 06.11.2017 r.  –  12.11.2017 r. 

Poniedziałek – 06.11.2017 r. 
  700 + Mama Klara Skorzybót (w 8 r .śm.) 

  830 O błogosławieństwo Boże, potrzebne Dary Ducha Świętego i opiekę Matki 

Bożej dla wnuczki Emilii z okazji 18 urodzin 

1800 + Marta Nogowska – int. od przyjaciółki Beni z rodziną 

1800 + Leonard Sobociński (w 25 r. śm.) 

Wtorek – 07.11.2017 r.  
  700  

  830  + Maria i Stefan Maksym oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron 

1800 + Rodzice: Zofia i Bronisław oraz Bogumiła, Wioletta, Stanisław oraz 

wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące 

1800 + Janusz (w 5 r. śm.) oraz zmarli z obojga stron 

1800 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej 

dla ks. Marcina z okazji imienin – int. od Kręgu Biblijnego 

Środa – 08.11.2017 r. 

  700  

  830 + Stefania Chyła – popogrzebowa 

  830 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski, Dary Ducha 

Świętego i zdrowie dla brata Rafała oraz o miłość i zgodę w rodzinie 

1800 + Eugeniusz Grynda 

1800 + Paweł Czapowski i zmarli mieszkańcy z ul. Śniadeckich 21 

1800 + Janina Marciszak – int. od chóru Maksymilianum 

Czwartek – 09 .1182017 r. – Rocznica Poświecenia Bazyliki Laterańskiej 

  700  

  83o Mąż Tadeusz Górny, rodzice, teściowie, bracia i siostrzeniec 

1800 + Ojciec Franciszek (w 40 r. śm.), mama Antonina, mąż Jan, brat Alojzy 

i bratowa Janina 

1800 + Łucja i Alfons Cibora, Józefina, Bronisław i Zbigniew Pawłowscy, 

Gertruda i Jan Kanicz 

Piątek – 10.11.2017 r. – św. Leona Wielkiego 

  700  

  830  

1700 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

1800 + Żona Agnieszka Simson oraz Eleonora, Józef i teść Zygmunt  

– int. od męża, dzieci i wnuków 

Sobota – 11.11.2017 r. – św. Marcina z Tours 

  700 + Janina Szczepańska oraz Jadwiga i Albin Szymańscy 

  830 + Renata Góralska – popogrzebowa 

  830 + Henryk Brzeski – popogrzebowa 

1800 + brat Roman (w 3 r. śm.) oraz zmarli z obojga stron 

1800 + Mirosław Grala (w 6 r. śm.), rodzice: Bronisław i Franciszek Kerber 

oraz wujek Mieczysław Adamczyk 

1800 + Helena (w 10 r. śm.) i Edward (w 8 r. śm.) Gacek oraz zmarli  

z obojga stron 

Niedziela – 12.11.2017 r. 
  700 + Rodzice: Marianna i Franciszek oraz zmarli z rodziny 

  930 + Wacław Łazarski (w 21 r. śm.) 

  930 Rodziny Szensztackie 

1100góra + Jadwiga, Witold i Jan Morawscy 

1100dól + Stefania i Bronisław Prochorowicz oraz Alfons Piotrowski 

1230 + Klara Zakrzewska (w 20 r. śm.), Feliks i dziadkowie z obojga stron 

1500 + Lucyna Paczkowska – w dniu 29 urodzin 

1500 + Krzysztof Szynkowski (w r. śm.) i zmarli z rodziny Jagielskich  

i Tadajewskich 

1800 + Paweł Muller (w 5 miesiąc po śmierci) 

1800 + Rodzice: Baranowscy i Gajkowscy oraz Hanna Gracz 


