
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na II Niedzielę Wielkiego Postu  

1. 14 marca przypada 35 rocznica ustanowienia naszej Parafii.  

W związku z tym dzisiaj o godz. 930 odprawiona będzie uroczysta 

Msza św. dziękczynna w intencji Parafii. Okolicznościowe 

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

2. W dniu dzisiejszym – kolekta gospodarcza przeznaczona na opłaty 

za gaz i cele inwestycyjne naszej Parafii. Zakończyliśmy remont 

kuchni na plebanii oraz remont chłodni dla zmarłych w podziemiach 

naszego kościoła. Za wszelkie ofiary składane na rzecz naszej Parafii 

składamy serdeczne Bóg zapłać. 

3. Również w dzisiaj zbiórka do puszek na dzieło pomocy Ad Gentes. 

Jest to dzień modlitwy i solidarności z misjonarzami. 

4. We poniedziałek 13 marca o godz. 17.30 w Kinie Helios  

w Centrum Handlowym Alfa będzie można jeszcze obejrzeć film  

pt. Zerwany kłos o życiu bł. Karoliny Kózkówny.  

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

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

Godzinek.  

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

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

Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży 

– po Mszy św. o godz. 1800 

8. W zakrystii można nabywać świece Caritas w cenie 11 zł.  

9. W Biurze Parafialnym można pobierać kartki od spowiedzi 

wielkanocnej. 

10. 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. 

11. W minionym tygodniu zmarli: 

+ Zbigniew Łobodziński, lat 65 z ul. Śniadeckich 82 

+ Danuta Senkbeil, lat 81 z ul. Jackowskiego 54 

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  

  
 

                        

25 lecie Diecezji Toruńskiej 

25 marca przypada 25 rocznica ustanowienia 

Diecezji Toruńskiej. W związku z tym parafia nasza 

organizuje autokarowy wyjazd do Torunia na 

uroczystą Mszę św. dziękczynną o godz. 11.00 pod 

przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Salvatore 

Pennacchio Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. 

Nasz udział w tej Mszy św. będzie również wyrazem 

wdzięczności wobec Księdza Biskupa Andrzeja 

Suskiego, który konsekrował nasz kościół parafialny 

11 października 1992 r. jako pierwszy kościół w nowej diecezji.  

Koszt wyjazdu – 15 zł. Zapisy - w Biurze Parafialnym.  

 

Talerz Miłosierdzia 
Zgodnie z zapowiedzią w dniu dzisiejszym 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. Zachęcamy, aby w roku świętego Brata 

Alberta wesprzeć naszą grudziądzką placówkę pomagającą osobom 

bezdomnym. Sugerowana cena talerza – 10 zł. 
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Historia Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego 

 14 marca 1982 – powołanie parafii przez biskupa chełmińskiego 

Mariana Przykuckiego. 

 23 maja 1982 – pierwsza Msza święta w prowizorycznej kaplicy  

o konstrukcji drewnianej 

 11 lipca 1982 – poświęcenie placu kościelnego i krzyża misyjnego 

przez biskupa chełmińskiego Mariana Przykuckiego 

 12 września 1982 – poświęcenie tymczasowej kaplicy murowanej 

przez biskupa Mariana Przykuckiego 

 24 sierpnia 1985 – rozpoczęcie budowy kościoła 

 19 października 1986 – wmurowanie kamienia węgielnego przez 

biskupa M. Przykuckiego 

 30 kwietnia 1989 – konsekracja kościoła dolnego p.w. Nawiedzenia 

NMP 

 25 grudnia 1991 – pierwsza Msza św. w górnym kościele „Pasterka” 

 11 października 1992 – konsekracja kościoła górnego p.w. św. 

Maksymiliana Marii Kolbego 

 19 grudnia 1999 – poświęcenie dzwonnicy 

 9 listopada 2008 – poświęcenie organów piszczałkowych 

 25 maja 2014 – poświęcenie Tryptyku Miłosierdzia 

Proboszczowie: 

 ks. prał. Henryk Kujaczyński (1982–2016) 

 ks. kan. Marek Borzyszkowski (od 2016) 

 

INTENCJE 13.03.2017r.  –  19.03.2017r. 

Poniedziałek 13.03.17r. 
  700 + Krzysztof Laskowski (w dniu urodzin) 

  830 + Regina Wiatrowska – gregorianka 

1800 + Jadwiga (w 2 r. śm.) i Małgorzata (w 4 r. śm.) 

1800 + Ojciec Iwan i dusze w czyśćcu cierpiące 

Wtorek  14.03.17r. 
  700 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o opiekę i pomoc Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin 

  830  + Adam (w 9 r. śm.) i Henryk (w 13 r. śm.) 

1800 + Regina Wiatrowska – gregorianka 

1800 + Andrzej Neuman (w 10 r. śm.), rodzice: Agnieszka i Władysław; teść 

Franciszek; zięć Sławomir i zmarli z rodziny 

 

Środa 15.03.17 r. 
  700  

  830 + Regina Wiatrowska – gregorianka 

1800 + Klemens Szurek (w dniu imienin) 

1800  

Czwartek 16.03.17 r. 
  700 + Helena Lasecka – popogrzebowa 

  830  + Jan Schmidt (w 34 r. śm.), rodzice z obojga stron i zmarli z rodziny 

1800 + Regina Wiatrowska – gregorianka 

1800  

Piątek 17.03.17 r. 
700 + Za dusze w czyśćcu cierpiące 

  830 + Regina Wiatrowska – gregorianka 

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

błogosławieństwo dla Magdy i Michała oraz ich córeczek 

1800 W intencji Grupy Modlitewnej Ojca Pio oraz opiekuna – ks. Dawida 

Sobota 18.03.17 r. 

  700   

  830 + Regina Wiatrowska – gregorianka 

1800  + Kazimierz Wróblewski (w 1 r. śm.); rodzice z obojga stron: Ludwik i 

Agnieszka Banach, Łukasz i Regina Wróblewscy; brat Tadeusz Banach  

1800  + mąż Edward Lipniewski (z okazji imienin)  

1800  + Mąż Julian (z okazji imienin), rodzice Smulczyńscy, Kalita, siostra 

Krystyna oraz Wojciech  

Niedziela 19.03.17 r.  
700 + Ryszard (w 10 r. śm.), syn Tomasz oraz zmarli z rodziny 

930  + Ojciec Józef (w 100 r. ur.), Aniela i Henryka Żebrowscy 

930  O nawrócenie grzeszników i łaskę wiary dla niewierzących  

– int. od Wspólnoty Miłosierdzia Bożego 

1100góra W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo 

dla Zdzisławy i Romana z rodziną (w 40 rocznicę ślubu) 

1100dół  

1230  + Rodzice: Józef i Zofia Syzdół (w dniu imienin) oraz z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla rodziny  

1230  W intencji Panu Bogu wiadomej 

1500 + Regina Wiatrowska – gregorianka 

1500 + mąż Tadeusz Tabor (w dniu urodzin) oraz zmarli z rodziny Tabor  

i Kieloch 

1800 + Zięć i szwagier Józef 


