
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XXXIII Niedzielę Zwykłą 

1. Gościmy dzisiaj w naszej parafii Ks. Grzegorza Burdyńskiego,  

z zakonu Księży Marianów, który podczas wszystkich Mszy św. głosi 

kazania. Ksiądz Grzegorz od 7 lat pracuje w parafii w Karagandzie  

na terenie Kazachstanu. Do dzisiaj mieszka tam duża liczba polskich 

zesłańców i ich potomków. Parafia prowadzi świetlicę – Oratorium 

„Dobrego Pasterza”, która gromadzi biedne dzieci katolickie, 

prawosławne i muzułmańskie. Po Mszach św. przeprowadzona będzie 

zbiorka do puszek na dożywianie tych dzieci i zorganizowanie dla nich 

ferii zimowych. W dniu, w którym przeżywamy wraz z Ojcem Świętym 

Franciszkiem I Światowy Dzień Ubogich wesprzyjmy dzieło 

prowadzone przez Księdza Grzegorza. 

2. Kolekta z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Wyższe 

Seminarium Duchowne w Toruniu. 

3. W tym tygodniu nie będzie spotkania Kręgu Biblijnego.  

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

poprzedzona śpiewem Godzinek.  

5. W środę z okazji wspomnienia św. Cecylii zapraszamy na Mszę św. w 

intencji naszego Chóru, który podczas tej Mszy św. ubogaci nas swym 

śpiewem. 

6. W wyniku liczenia wiernych, które miało miejsce w niedzielę  

15 października pozyskaliśmy następujące dane: liczba wiernych 

uczęszczających na Mszę św. niedzielną – 2.573 osoby w tym 1.561 

kobiet; liczba wiernych, którzy przystąpili do Komunii św. – 986 w tym 

661 kobiet.  

7. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali uroczystość Jezusa 

Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to święto patronalne Akcji 

Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Msza św.  

w intencji Akcji Katolickiej odprawiona będzie o godz. 930 w naszym 

kościele, natomiast KSM będzie uczestniczył we Mszy św. w Toruniu. 

8. W minionym tygodniu odszedł do wieczności: 

+ Roman Ludwinowski z ul. Śniadeckich 14, lat 72 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie… 

 

 

BIULETYN PARAFIALNY 

Parafia Św. Maksymiliana Kolbe 
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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  

  
 

                        

Święto Patronalne Akcji Katolickiej i KSM 

26 listopada przeżywać będziemy uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata. Tradycyjnie uroczystość Chrystusa Króla jest świętem Akcji 

Katolickiej. Organizacja ta, powołana przez papieża Piusa XI w roku 1928, 

zrzesza osoby pragnące promować i wprowadzać w życie społeczne 

nauczanie Kościoła w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła. Zadaniem 

członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, 

zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć 

kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna, prowadzona tak wśród 

własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu. Asystentem Akcji 

Katolickiej w naszej parafii jest Ksiądz Proboszcz. 

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, obok Akcji Katolickiej 

swoje patronalne święto obchodzi także działajcie w całym kraju Katolickie 

Stowarzyszenie Młodzieży. KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14  

do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM 

to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie 

rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w 

Polsce jedną wielką rodzinę, rodzinę ludzi młodych, gotowych całym 

swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”. Dziś KSM istnieje 

prawie we wszystkich diecezjach, liczy ok. 20 tys. członków. Asystentem 

KSM w naszej parafii jest ks. Bartosz Serwiński 
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W tym tygodniu patronują nam 

 20 listopada – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), prezbiter, jeden  

z przywódców powstania styczniowego w 1863 roku, sybirak, karmelita 

i kapłan galicyjski; miał niezwykły dar jednania grzeszników z Panem 

Bogiem; jest patronem ludzi poszukujących sensu życia i zagubionych 

na drogach wiary. 

 22 listopada – św. Cecylia (†III wiek), dziewica i męczennica, patronka 

chórzystów, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych. 

 24 listopada – św. Andrzej Dung-Lac i Towarzysze, męczennicy 

wietnamscy, którzy zginęli podczas prześladowań chrześcijan w latach 

1773-1862. 

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny 

21 listopada wspominamy w liturgii Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. 

Gdy Maryja miała trzy lata, rodzice, św. Joachim i św. Anna, oddali Ją 

kapłanowi Zachariaszowi, ojcu św. Jana Chrzciciela, na wychowanie  

i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Dla uczczenia tej 

tajemnicy z Jej życia od VIII wieku na Wschodzie, a od XIV wieku także 

na Zachodzie obchodzono specjalne święto. Dziś, wspominając tamto 

ofiarowanie, powinniśmy odnawiać w sobie pragnienie poświęcania się 

Panu Bogu i szukania Jego woli. To liturgiczne wspomnienie jest też okazją 

do szczególnej modlitewnej pamięci o siostrach klauzurowych, które swoje 

życie poświęcają przede wszystkim modlitwie. 

INTENCJE 20.11.2017 r.  – 26.11.2017 r. 

Poniedziałek – 20.11.2017 r. – św. Rafała Kalinowskiego 
  700 + Bogumiła Skoniecka i zmarli z rodziny 

  830 + Ojciec Tadeusz Podgórski, ciocia Bożenka Kucińska, dziadkowie  

z obojga stron; Alfons  Kuciński; Katarzyna i Edward Podgórscy; Jadwiga 

i Teodor Żubertowscy; Gertruda i Tadeusz Maruszewscy  

1800 + Marianna Gosieniecka ( w 2 r. śm.) i zmarli z rodzin: Zielazkiewiczów 

i Gosienieckich 

1800 + Brat Jerzy Fiałkowski  

1800 + Hanna Wardzińska 

Wtorek – 21.11.2017 r. – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny 

  700 + Halina Tolla – gregorianka 

  830 + Mąż Marian Kalinowski (w dniu urodzin) i Eugenia Kalinowska  

(w 1 r. śm.) 

1800 + Edward Musalewski (z okazji urodzin) 

1800 + Za dusze w czyśćcu cierpiące: o złagodzenie cierpień i jak najszybsze 

dostanie się do nieba 

Środa – 22.11.2017 r. – św. Cecylii 

  700 + Halina Tolla – gregorianka 

  830 + Mąż Marian i rodzice z obojga stron 

1800 O błogosławieństwo Boże dla członków chóru naszej parafii oraz o radość 

wieczną dla zmarłych chórzystów i dyrygentów 

1800 + Mąż Henryk Zaręba, rodzice z obojga stron i brat Kazimierz 

1800 + Danuta Galus – intencja od sąsiadów z ul: Śniadeckich 35 D 

1800 + Mąż Marek oraz zmarli z rodziny 

Czwartek – 23.11.2017 r. 

  700 + Halina Tolla – gregorianka 

  83o + Mama Helena Dziarska – intencja od córki 

1800 + Janina Marciszak – popogrzebowa 

1800 + Mąż Henryk, brat, bratowa oraz rodzice z obojga stron 

1800 + Mąż Grzegorz Mrozik (w 1 r. śm.) i syn Fabian (w 3 r. śm.) oraz zmarli 

z rodziny 

Piątek – 24.11.2017 r. – Św. Męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy 

  700 + Halina Tolla – gregorianka 

  830 + Katarzyna ( 2 r. śm.) i Jan, Józef, Aniela Pikuła 

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

błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Najświętszej dla wnuka 

Marcina – w dniu 18 urodzin – intencja od babci i dziadka 

Sobota –  25.11.2017 r. 

  700 + Halina Tolla – gregorianka 

  830 + Roman Ludwinowski – intencja od Zofii Jarosz  z rodziną 

1800 + Katarzyna Furmanek (w dniu imienin) 

Niedziela - 26.11.2017 r. – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 

  700 + Bogusław Pylak (w 20 r. śm.) 

  700 + Halina Tolla – gregorianka 

  930 W intencji Akcji Katolickiej 

  930 + Mąż Stanisław i rodzice: Marianna i Stanisław Olbryk 

1100góra + Maryla Gaj – Landowska (w rocznicę śmierci) 

1100dól 

1230 + Kazimierz Wróblewski (w 2 r. śm.) i rodzice z obojga stron 

1230 + Rodzice: Helena i Bernard oraz Zdzisław Osińscy i zmarli z rodziny 

Buczkowskich 

1500 + Dziadkowie: Kunegunda i Jan oraz ciocia Marysia i wszyscy zmarli  

z rodziny 

1500 + Piotr Wiśniewski (z okazji urodzin i w 7 r. śm.), rodzice z obojga stron, 

bracia, siostra Danuta oraz szwagrowie 

1800 + Leokadia i ks. Mirosław (w 1 r. śm.) 


