
Ogłoszenia Duszpasterskie  

III Niedzielę Zwykłą  

1. Biuro Parafialne wyjątkowo w tym tygodniu będzie czynne 

jedynie: we wtorek – w godzinach 1300 – 1500, 

w środę – w godzinach 1000 – 1200, 

w czwartek – w godzinach 1300 – 1500, 

w piątek – w godzinach 1000 – 1200. 

2. Dzisiaj zbiórka do puszek – na zorganizowanie parafialnych 

półkolonii. Zapisało się ponad 50 dzieci. Za złożone ofiary składamy 

serdeczne „Bóg zapłać”  

3. W środę Nowenna do MBNP połączona z różańcem fatimskim 

o godz. 1730. Nabożeństwo poprzedzi śpiew Godzinek.  

4. W piątek od godz. 1500 Koronka i Adoracja Najśw. Sakramentu. 

5. Do 25 stycznia w całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej 

Modlitwy o Jedność Chrześcijan. 

6. Plan kolęd na najbliższe dni: 

22.01 Niedziela – Śniadeckich 12, 18, 20 - od godziny 15:00 

23.01 Poniedziałek – Śniadeckich 2, 8, 28 - od godziny 16:00 

24.01 Wtorek – Śniadeckich 10, 14  - od godziny 16:00 

25.01 Środa – Śniadeckich 22, 31, 35  - od godziny 16:00 

26.01 Czwartek – Śniadeckich 24, 27, 29 - od godziny 16:00 

27.01 Piątek – Śniadeckich 34, 36, 21  - od godziny 16:00 

28.01 Sobota – Śniadeckich 17, 15, 19, 30 - od godziny 15:00 

29.01 Niedziela – Śniadeckich 5, 9, 11  - od godziny 15:00 

30.01 Poniedziałek – Śniadeckich 1, 3, 7 - od godziny 16:00 

31.01 Wtorek – (uzupełnienia)    - od godziny 16:00 

7. W minionym tygodniu zmarli:   

+ Janusz Jasik, lat 62 z ul. Jackowskiego 44 

+ Oktawia Mucha, lat 92 z ul. Wyspiańskiego 20 
+ Roman Łoboda, lat 83 z ul. Korczaka 6 
+ Zofia Korolewicz, lat 93 z ul. Korczaka 2 
+ Stanisława Jabłońska, lat 86 z ul. Śniadeckich 56 
+ Stanisław Śrek, lat 88 z ul. Śniadeckich 5 
+ Halina Lamkowska, lat 86 z ul. Śniadeckich 5 
+ Helena Witkowska, lat 87 z ul. Śniadeckich 76 

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  

  
 

                        

 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 24 stycznia – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor 

Kościoła, wybitny pisarz, patron dziennikarzy i prasy katolickiej 

(wspomnienie); 

 26 stycznia – święci Tymoteusz i Tytus, uczniowie św. Pawła 

Apostoła; obaj byli biskupami i obaj ponieśli śmierć męczeńską za 

wiarę (wspomnienie); 

 25 stycznia – św. Paweł Apostoł. Obchodzimy w tym dniu jego 

nawrócenie (święto); 

 27 stycznia – bł. Jerzy Matulewicz (1871-1927), odnowiciel zakonu 

Marianów i biskup wileński (wspomnienie);  

 28 stycznia – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter i doktor 

Kościoła, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów w dziejach 

kultury europejskiej; jego dzieła filozoficzne i teologiczne do dziś 

stanowią ważną inspirację dla nauczania Kościoła (wspomnienie). 
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Dwusemestralne Studium Życia Rodzinnego w Grudziądzu 

Rozpoczyna się kolejny etap, w 3 letnim programie szkoleń Wydziału 

Duszpasterstwa Rodzin dla świeckich współpracowników duszpasterstwa – 

Studium Życia Rodzinnego dla Rejonu Grudziądzkiego. 

Zajęcia w  studium rozpoczną się 18 lutego 2017 r. o godz. 8:30 w Bursie 

Szkolnej Caritas w Grudziądzu, ul. Chełmińska 97. Zakończenie II 

semestru, po przerwie wakacyjnej, nastąpi 2 grudnia 2017 r.  

Zadaniem Studium jest edukacja i przysposobienie kandydatów do roli 

doradców życia rodzinnego, którzy w przyszłości posługiwać będą w 

parafialnych i dekanalnych poradniach rodzinnych, prowadzić cykl spotkań 

dla narzeczonych w ramach diecezjalnego programu pt. „Razem ku 

Małżeństwu” oraz towarzyszyć małżonkom poprzez poradnictwo 

małżeńskie i rodzinne. 

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do małżonków ze stażem 5 – 30 

lat, zaangażowanych w życie Kościoła, posiadających umiejętność 

nawiązywania kontaktów personalnych, a także do osób z wykształceniem 

medycznym bądź pedagogicznym. Wykłady i ćwiczenia odbywać się będą 

w soboty, 1-2 razy w miesiącu w godz. od 8:30 do 15:00 (7 godzin 

dydaktycznych).  

Ukończenie Studium zostanie poświadczone dyplomem uprawniającym do 

pracy w poradni rodzinnej i do prowadzenia programu dla narzeczonych. 

Zajęcia w Studium są bezpłatne. Zaproszenie kierowane jest do osób 

świeckich. Małżonków chcących  uczestniczyć w Studium zgłasza 

proboszcz. 

ks. dr Jarosław Ciechanowski 

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin 

INTENCJE 23.01.2017r.  –  29.01.2017r. 

Poniedziałek 23.01.17r. 
700 + Mariusz Kamiński – int. od rodziny Pestka z ul. Korczaka 7 

830  + Marian Witkowski (w 7 r. śm.) 

830  + Ewa Gruszewska – popogrzebowa 

1800 + syn Zbigniew Tuleja – gregorianka 

Wtorek  24.01.17r. 
700 Za Parafian 

830  + Irena Szymańska – popogrzebowa 

830  + Agnieszka Lubowiecka – popogrzebowa 

1800 + syn Zbigniew Tuleja – gregorianka 

 

Środa 25.01.17 r. 
700 + syn Zbigniew Tuleja – gregorianka 

830  + Barbara Posłuszna (w 14 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1800 + Urszula Korczewska, Małgorzata Rulewska,  

Hanna Nowak (w 1 r. śm.), Ryszard Świerzawski 

Czwartek 26.01.17 r. 
700  + Helena Gabryś – popogrzebowa 

830 + rodzice: Ludwik i Zofia, mąż Józef, ciocia Józefa, bracia: Józef,  

Antoni i Tadeusz, siostra Czesława i wszyscy zmarli z rodziny 

830 + syn Zbigniew Tuleja – gregorianka 

1800  + Kazimierz Frost (w 20 r. śm.), zmarli rodzice z obojga stron  

oraz Konstancja 

Piątek 27.01.17 r. 
700 + Eugeniusz Przeździęk (w dniu urodzin) 

830 + Emanuela i Edward (w 30 r. śm.) 

1800 + syn Zbigniew Tuleja – gregorianka 

Sobota 28.01.17 r. 
700  + mąż Eugeniusz (w 25 r. śm.) i ojciec Jan 

830  + Mieczysław Panter (w 8 r. śm.) 

830  + Stanisław Stachowski (w 2 r. śm.) 

830  + syn Zbigniew Tuleja – gregorianka 

1800  + Agnieszka Simson (w dniu 66 urodzin) – int. od męża, dzieci i wnuków 

1800  + mąż Bogdan (w 3 r. śm.), Kazimierz, Joasia i rodzice z obojga stron 

– int. od żony z synami  

Niedziela 29.01.17 r.  
700 W intencji Ojczyzny, o błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi, Królowej 

Polski dla Prezydenta, Rządu i dla całego Narodu Polskiego 

– int. od Krucjaty Różańcowej  

930  W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo

Boże i zdrowie dla Ireny z okazji 85 rocznicy urodzin 

930  O pomyślność i szczęśliwy rozwój dziecka dla Laury  

1100góra + Hanna Wasilewska – int. od rodziny 

1100dół + syn Zbigniew Tuleja – gregorianka 

1230  + mąż Bernard (w r. śm.), teściowie: Elżbieta i Józef,  

zmarli z rodziny Wieczerzyckich, Józefa i Witold 

1230  + Janina i Jan Dylewscy i zmarli z rodziny 

1500 + Mieczysław Buzalski (w 10 r. śm.), rodzice z obojga stron i rodzeństwo  

1800 + rodzice Radzimińscy, Henryka (w dniu urodzin) i Mirosław,  

zmarli z rodziny z obojga stron 


