
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na I Niedzielę Wielkiego Postu  

1. W poniedziałek o godz. 1600 – spotkanie Klubu Seniora, natomiast  

o godz. 1900 – spotkanie Akcji Katolickiej. 

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

3. We wtorek 7 marca na godz. 19.30 zapraszamy do Kina Helios  

w Centrum Handlowym Alfa. Będzie można obejrzeć film  

pt. Zerwany kłos o życiu bł. Karoliny Kózkówny. Osoby które 

poinformują, że przyszły na seans zamówiony przez parafię  

na Strzemięcinie będą mogły zakupić bilet w cenie 13 zł.  

4. W środę Nowenna do MBNP o godz. 1730 poprzedzona śpiewem 

Godzinek.  

5. W piątek od godz. 1500 – Koronka i Adoracja Najświętszego 

Sakramentu. Droga Krzyżowa dla dzieci – o godz. 1630. 

Msza św. zbiorowa za zmarłych – o godz. 1700 

Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży 

– po Mszy św. o godz. 1800 

6. Od dzisiaj można nabywać świece Caritas na stół świąteczny. 

Świeca duża w cenie 11 zł, świeca ozdobna w cenie 15 zł.  

7. W każdą niedzielę Wielkiego Postu na godz. 1715 zapraszamy na 

Gorzkie Żale połączone z kazaniem pasyjnym. Msza św.  

po Gorzkich Żalach o godz. 1800 – bez kazania. 

8. 14 marca przypada 35 rocznica ustanowienia naszej Parafii. W 

związku z tym zapraszamy na uroczystą Mszę św. dziękczynną, 

którą odprawimy w najbliższą niedzielę o godz. 930. 

Okolicznościowe spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej  

i Gospodarczej odbędzie się 16 marca o godz. 1900 w Sali Parafialnej. 

9. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza – polecamy ją ofiarności 

wiernych. Również w przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na 

dzieło pomocy Ad Gentes. Będzie to bowiem dzień modlitwy  

i solidarności z misjonarzami. 

10. W minionym tygodniu zmarła: 

+ Marta Pankowska, lat 87 z ul. Śniadeckich 12 

Wieczny odpoczynek racz jej 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  

  
 

                        

 

Odpust zupełny w czasie Wielkiego Postu 

W okresie Wielkiego Postu możemy uzyskać odpust 

zupełny, czyli darowanie kary doczesnej za grzechy 

odpuszczone w sakramencie pojednania, a przez nas 

nienaprawione. Warunkiem uzyskania odpustu jest 

wzbudzenie właściwej intencji, stan łaski 

uświęcającej, wyrzeczenie się przywiązania  

do grzechu, nawet najlżejszego oraz modlitwa  

w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. 

Odpust zupełny można uzyskać w każdy piątek 

Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy  

do Chrystusa ukrzyżowanego: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu oraz  

za udział w nabożeństwie drogi krzyżowej, a także w każdą niedzielę  

za udział w gorzkich żalach. Można go również uzyskać za odprawienie 

przynajmniej trzydniowych rekolekcji. Rekolekcje wielkopostne  

w naszej parafii poprowadzi ks. Prof. Mirosław Mróz w dniach  

od 26 do 29 marca natomiast rekolekcje dla dzieci i młodzieży w dniach 

od 3 do 5 kwietnia poprowadzi ks. Marcin Banach – dyrektor 

Grudziądzkiego Centrum Caritas. 
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Talerz Miłosierdzia 
W najbliższą niedzielę po Mszach św. 700, 930, 1100 i 1230 członkowie 

Zarządu Grudziądzkiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata 

Alberta wraz z pracownikami i podopiecznymi będą sprzedawać talerze 

Miłosierdzia. Porcelanowy Talerz Miłosierdzia pochodzi ze specjalnej 

limitowanej serii wykonanej przez Zakład Porcelany w Ćmielowie oraz 

udekorowany jest naturalnym złotem. Dochód ze sprzedaży zasili budżet 

grudziądzkiego Schroniska im. św. Brata Alberta. Zachęcamy, aby  

w roku świętego Brata Alberta wesprzeć naszą grudziądzką placówkę 

pomagającą osobom bezdomnym. Sugerowana cena talerza – 10 zł,  

ale można wesprzeć schronisko większą kwotą. 

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” 
Dzieło Pomocy "Ad Gentes" jest odpowiedzią na apel Papieża 

Benedykta XVI, który przemawiając do polskich biskupów składających 

wizytę „ad limina Apostolorum”, zwrócił uwagę na oczekiwanie ze 

strony Kościoła powszechnego. Papież powiedział m.in.: „Bogu dziękuję 

za to, że wciąż darzy Polskę łaską licznych powołań. (...) Mając na 

uwadze ogromne potrzeby Kościoła powszechnego, proszę Was, abyście 

zachęcali Waszych prezbiterów do podejmowania posługi misyjnej  

czy też pracy duszpasterskiej w krajach, w których brak duchowieństwa. 

Wydaje się, że jest to dziś szczególne zadanie, a nawet w pewnym sensie 

obowiązek Kościoła w Polsce. Posyłając jednak kapłanów za granicę, 

zwłaszcza na misje, pamiętajcie, aby zapewnić im oparcie duchowe  

i wystarczającą pomoc materialną”. www.adgentes.misje.pl  

INTENCJE 06.03.2017r.  –  12.03.2017r. 

Poniedziałek 06.03.17r. 
  700 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę i pomoc Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin 

  830 + Tadeusz Szraga (w dniu urodzin) oraz zmarli z rodziny 

1800 + Regina Wiatrowska – gregorianka 

1800 + Kazimierz Frost (z okazji imienin), rodzice Frost i Szczepańscy  

oraz zmarli z obojga stron 

Wtorek  07.03.17r. 
  700  

  830  + Regina Wiatrowska – gregorianka 

1800 + Roman Łoboda – popogrzebowa 

1800 + Stefania i Bolesław (w 10 r. śm.), córka Renata oraz zmarli  

z rodziny Wołowskich 

1800 + Roman Ziółkowski – int. od lokatorów z ul. Śniadeckich 78  

Środa 08.03.17 r. 
  700  

  830 + Józef Łukaszewski (w 3 r. śm.) oraz bracia i rodzice z obojga stron 

1800 + Regina Wiatrowska – gregorianka 

1800 + O Boże miłosierdzie i pokój dla duszy Jadwigi Ruczyńskiej  

– int. od sąsiadów z ul. Jackowskiego 42A po pogrzebie 

1800 + Roman Ziółkowski – popogrzebowa 

Czwartek 09.03.17 r. 
  700  

  830  + Regina Wiatrowska – gregorianka 

1800 + rodzice: Maria i Stanisław Tyburscy oraz dziadkowie z obojga stron 
1800 + Oktawia Mucha (w 1. miesiąc po śmierci)  

– int. od III i IV Róży Żywego Różańca 

Piątek 10.03.17 r. 
700  

  830 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże 

i zdrowie dla Ewy i jej całej rodziny 

1700 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

1800 + Regina Wiatrowska – gregorianka 

Sobota 11.03.17 r. 
  700 + rodzice: Stanisława i Jan, dziadkowie: Teofila i Piotr, chrzestna Janina 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące  

  830 + Irena i Edward Pryłowscy oraz Krystyna i Henryk Rakowscy 

  830 + Regina Wiatrowska – gregorianka 

1800  + mąż Zygfryd Balicki (w 7 r. śm.), rodzice, teściowie i dziadkowie z 

obojga stron, zmarli z rodziny Szydłowskich, Balickich, Sardackich oraz 

pomordowani w obozie koncentracyjnym i dusze w czyśćcu cierpiące 

1800  + Wacław Krepowicz (w 7 r. śm), mama Halina i zmarli z rodziny  

Niedziela 12.03.17 r.  
700  

930  Za Parafian (z okazji 35 rocznicy ustanowienia Parafii) 

930  Rodziny Szensztackie 

1100góra + Zofia (w r. śm.), Antoni i Zygmunt Suchojad oraz dziadkowie 

z obojga stron  

1100dół + Paweł Babalski (w 32 r. śm.), żona Monika i rodzice z obojga stron 

1230  + Regina Wiatrowska – gregorianka 

1230  + rodzice: Stanisława i Feliks Kochalscy oraz Krystyna i Stanisław 

Nowak 

1500 + rodzice: Konstanty i Franciszka Waśkiewicz, rodzeństwo,  

rodzice chrzestni, dziadkowie i szwagier Kazimierz 

1500 + Krzysztof Szynkowski (w dniu urodzin) oraz zmarli z rodziny  

1800 + Lucyna Mierzejewska i zmarli z rodziny 

http://www.adgentes.misje.pl/

