
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na III Niedzielę Wielkiego Postu  

1. Dzisiaj po Mszy św. – zbiórka do puszek na Grudziądzkie Centrum 

Caritas. Zachęcamy także do nabywania świec Caritas na stół 

świąteczny. Świeca ta przypomina paschał, który zapalimy od 

poświęconego ognia podczas Mszy św. w Wigilię Paschalną. Cena 

świecy –11 zł.  

2. W Biurze Parafialnym, w godzinach czynności, można pobierać 

kartki od spowiedzi wielkanocnej. Dodatkowo dzisiaj oraz w 

przyszłą niedzielę kartki do spowiedzi będą wydawane również po 

Mszach św. o godz. 930, 1100 i 1230 w Biurze Parafialnym. 

3. Jutro ze względu na przypadającą dziś Niedzielę Wielkiego Postu 

obchodzimy liturgicznie uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. 

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

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

Godzinek.  

6. 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. 

7. W sobotę przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego oraz 25 

rocznica ustanowienia Diecezji Toruńskiej. Różaniec Fatimski – 

w sobotę o godz. 1730. 

8. W najbliższą niedzielę rozpoczynamy w naszej parafii Rekolekcje 

Wielkopostne, które poprowadzi ks. Prof. Mirosław Mróz. 

Motywem przewodnim będą Psalmy Pokutne. Spowiedź 

rekolekcyjna w środę od godz. 1600 do 1800. Dokładny program 

znajduje się na pierwszej i drugiej stronie biuletynu. 

9. W najbliższą niedzielę na godz. 1730 zapraszamy na Gorzkie Żale – 

ze względu na rekolekcje bez kazania pasyjnego. Kolekta z przyszłej 

niedzieli przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne w 

Toruniu. 

10. Dnia 9 kwietnia w Niedzielę Palmową o godz. 2000 w Bydgoszczy 

Fordonie będzie miało miejsce XVII Misterium Męki Pańskiej. 

Parafia nasza organizuje wyjazd na to piękne a zarazem wielkie 

wydarzenie. Koszt wyjazdu – 20 zł. Zapisy - w Biurze Parafialnym. 

 

 

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  

  
 

                        

Rekolekcje wielkopostne 26 – 29 marca 2017 r. 

PSALMY POKUTNE – słowa, które kruszą skamieniałe serce 
 
Psalmy pokutne to grupa pieśni modlitewnych, które już u zarania 

chrześcijaństwa używane były w liturgii wielkopostnej i pokutnej. Św. 

Augustyn z Hippony i św. Tomasz z Akwinu uważali je za najbardziej 

właściwe dla tych, którzy poszukują Boga Odkupiciela, który przebacza 

grzechy, obdarza sercem skruszonym, darzy nadzieją i miłosierdziem. 

Wybrane psalmy pokutne są dla nas wezwaniem do nawrócenia.  

 Niedziela IV Wielkiego Postu, 26 marca 2017 

Kazania rekolekcyjne podczas Mszy Świętych: 18:00 (sobota), 7:00, 9:30, 

11:00, 12:30, 15:00, 18:00. 
Medytacja nad Psalmem 51 (50) Wezwanie i prośba pokutnika 

Psalm recytować będzie niewidomy aktor – Janusz Kamiński  

Ps 51,4: Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu 

mojego! J 9, 25: «Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę». 

 Poniedziałek, 27 marca 2017 

Kazania rekolekcyjne (dni powszednie) podczas Mszy Świętej 8:30, 18:00 

Medytacja nad Psalmem 6 Błaganie o litość 

Ps 6,5: Powróć, o Panie, ocal moją duszę, wybaw mnie przez Twoje 

miłosierdzie. J 4,49-50: «Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko». Rzekł 

do niego Jezus: «Idź, syn twój żyje». 
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 Wtorek, 28 marca 2017 

Medytacja nad Psalmem 32 (31) Szczęście płynące z odpuszczenia win 

Ps 32, 1: Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, którego 

grzech został puszczony w niepamięć. J 5, 8: Ten, który mnie uzdrowił, 

rzekł do mnie: «Weź swoje łoże i chodź».  

 Środa, 29 marca 2017 

Medytacja nad Psalmem 38 (37) Błaganie nieszczęśliwego grzesznika 

Ps 38,22: Nie opuszczaj mnie, Panie, Mój Boże, nie bądź daleko ode mnie! 

J 5, 28-29: «Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy 

spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, 

pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny -  

na zmartwychwstanie potępienia». 

Jasnogórskie czuwanie w Częstochowie 

u Matki Bożej Królowej Polski 

Wyjazd autokarem w sobotę 25 marca: o godz. 1030 z Tarpna – przy kościele 

NSPJ, o godz. 1050 ze Strzemięcina – przystanek obok przychodni, o godz. 

1100 z Rządza przy kościele. Powrót w niedzielę w godzinach 

przedpołudniowych. Koszt – 80 zł. Szczegółowe informacje i zapisy: 

Ludwika tel. 720-159-496, Anna tel. 56-465-03-95, Władysława tel. 720-

017-814, Biuro Radia Maryja i Rodziny Szensztackie. 

Wyjazd na 25 lecie ustanowienia Diecezji Toruńskiej - odwołany 

Zaplanowany wyjazd autokarowy na 25 rocznicę ustanowienia Diecezji 

Toruńskiej (25 marca br.) ze względu na małe zainteresowanie jest 

odwołany. Osoby, które się zapisały proszone są o odbiór pieniędzy  

w Biurze Parafialnym. 

INTENCJE 20.03.2017r.  –  26.03.2017r. 

Poniedziałek 20.03.17r. 
  700 Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę i pomoc Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin 

  830 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Urszuli i Henryka Eckman 

1800 + mąż Jerzy Paczkowski (w 15 r. śm.), siostra Krystyna (w 2 r. śm.), 

Stefan (w 14 r. śm.), rodzice i dziadkowie z obojga stron 

1800 + Regina Wiatrowska – gregorianka 

Wtorek  21.03.17r. 
  700 + Medard Lewandowski (w 1 r. śm.) 

  830  + Regina Wiatrowska – gregorianka 

1800 + mąż Jerzy Brzóska (w kolejną rocznicę śmierci) 

1800 + rodzice z obojga stron: Władysława i Czesław; Helena i Bronisław oraz 

zmarli z rodziny 

Środa 22.03.17 r. 
  700 Za Parafian 

  830 + Prakseda i Witold Stanczewscy 

1800 + Helena Klimczuk (w dniu urodzin), i zmarli z rodziny 

1800 + Regina Wiatrowska – gregorianka 

Czwartek 23.03.17 r. 
  700  

  830  + Regina Wiatrowska – gregorianka 

  830  + Rodzice: Helena i Władysław (w 6 r. śm.) i rodzeństwo 

1800 + Rodzice: Klara i Franciszek Murawscy (o okazji urodzin) oraz zmarli  

z rodziny 

1800 + Brat Benedykt Kruk (w 6 r. śm.), bratowa Urszula i Władysława, 

zmarli z rodziny Kruk, ciocia Marta Jesionowska i rodzice z obojga stron 

Piątek 24.03.17 r. 
700 Za Parafian 

  830 + Regina Wiatrowska – gregorianka 

  830 + Mariola Kochańska (w 3 r. śm.) 

  830 + Teresa Różankowska (w 5 r. śm.), Henryka oraz teściowie 

1800 + Ojciec Jan (w 38 r. śm.), mama Mieczysława, zmarli z rodziny 

Przybylskich i Misiornych 

1800 + Helena Klimczuk (w dniu urodzin) 

Sobota 25.03.17 r. 

  700  + Helena Kurpiewska (w 30 r. śm.), Zygmunt Kurpiewski (w 2 r. śm.) 

  830  

1800  + Regina Wiatrowska – gregorianka  

Niedziela 26.03.17 r.  

700 + Jerzy Wojnowski (w 17 r. śm.), Jadwiga Wojnowska, Kazimiera, 

Wiktor Wilamowscy, Jadwiga i Tadeusz Borowscy oraz rodzice z obojga 

stron 

930  + Rodzice: Helena (w rocznicę śmierci) i Izydor 

1100góra + Alojzy (w 12 r. śm.), i rodzice z obojga stron  

1100dół  

1230  + Regina Wiatrowska – gregorianka  

1230  + Bronisław i Genowefa Koniarscy; Zbigniew Szymecki (w rocznicę 

śmierci męża) 

1500 + Arkadiusz Besera – int. od żony 

1500 + Janina i Szczepan Cieślukowscy oraz zmarli z rodziny 

1800 + Marta Pankowska – popogrzebowa 

1800 + Leokadia (w 2 r. śm.) oraz ks. Mirosław (w 4 mies. po śmierci) 


