
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na V Niedzielę Wielkiego Postu  

1. Jak w każdą niedzielę Wielkiego Postu, również dzisiaj na godz. 1715 

zapraszamy na Gorzkie Żale połączone z kazaniem pasyjnym. Msza 

św. po Gorzkich Żalach o godz. 1800 – bez kazania. 

2. Od poniedziałku do środy odbędą się w naszym kościele rekolekcje 

szkolne dla dzieci i młodzieży. Poprowadzi je ks. Marcin Banach – 

Dyrektor Grudziądzkiego Centrum Caritas.  

3. Ze względu na rekolekcje Msze św. w intencjach zaplanowanych na 

godz. 830 w tych dniach odprawione będą w dolnym kościele. 

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

kartki od spowiedzi wielkanocnej. Spowiedź wielkanocna  

z udziałem zaproszonych księży będzie w środę 12 kwietnia  

w Wielkim Tygodniu. 

5. W poniedziałek o godz. 1600 – spotkanie Klubu Seniora. 

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

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

Godzinek. 

8. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: 

 I czwartek – spotkanie Apostolatu Margaretka o godz. 1630; 

nabożeństwo o dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych  

o godz. 1730, 

 I piątek – Msza św. wotywna do NSPJ o godz. 700 i 1800.  

Od godz. 1500 Koronka i Adoracja Najśw. Sakramentu.  

Spowiedź od godz. 1600.  

Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 1630. Droga Krzyżowa  

dla dorosłych i młodzieży po Mszy św. o godz. 1800 

9. W Biurze Parafialnym można zgłaszać chorych do spowiedzi  

i Komunii wielkanocnej, których kapłani odwiedzą w sobotę  

8 kwietnia.  

10. W minionym tygodniu zmarli: 

+ Magdalena Wyżga, ul. Śniadeckich 22, lat 46 

+ Kazimierz Różycki, ul. Korczaka 5, lat 81 

+ Wojciech Kuchczyński, ul. Śniadeckich 11, lat 50 

+ Łucja Malinowska, ul. Śniadeckich 29, lat 68  

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  

  
 

                        

Wyjazd na XVII Misterium Męki Pańskiej 

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. Są jeszcze wolne 

miejsca. 

Wyjazd o godz. 1800 z parkingu przy kościele. Powrót ok. 2330. 

Historia fordońskiego Misterium sięga roku 2001, w którym po raz 

pierwszy wystawiono je w bydgoskiej Dolinie Śmierci. Właśnie wtedy 

rozpoczęła się piękna tradycja, która jest wytrwale podejmowana przez 

coraz szersze grono zaangażowanych. Główną motywacją 

organizatorów jest pragnienie przywrócenia miejscu śmierci ponad 1200 

obywateli miasta należnej czci i pamięci. Fordońskie Misteria są 

wyjątkowym przedsięwzięciem. Wydarzenia „biblijne” są przeplatane 

wątkami stanowiącymi współczesny komentarz, a jednocześnie dotykają 

problemów ludzi XX i XXI wieku. 
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Droga Krzyżowa ulicami miasta 

Tradycją lat ubiegłych w piątek przed Niedzielą Palmową tj. 7 kwietnia 

zostanie odprawiona Droga Krzyżowa ulicami miasta: Ikara, 

Nauczycielską, Hallera, Dworcową i Moniuszki. 

Rozpoczęcie Drogi Krzyżowej w kościele Świętych Apostołów Piotra  

i Pawła na osiedlu Lotnisko o godz. 1700, a zakończenie Mszą św.  

w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Moniuszki 

ok. godz. 1930. Mieszkańców naszej parafii zachęcamy nie tylko  

do udziału w samej Drodze Krzyżowej, ale również do niesienia krzyża  

od stacji III do stacji IV.  

Niedziela Palmowa 

Najbliższa niedziela to Niedziela 

Palmowa. Podczas każdej Mszy św. 

święcić będziemy palmy, natomiast Mszę 

św. o godz. 930 rozpoczniemy procesją  

z palmami wokół kościoła. W przyszłą 

niedzielę kolekta gospodarcza – 

polecamy ją ofiarności wiernych.  

Również w przyszłą niedzielę – zbiórka do puszek na kwiaty do Grobu 

Pańskiego. Jeśli ktoś pragnie ofiarować kwiaty to prosimy, aby były one 

koloru białego. 

 

 
INTENCJE 03.04.2017r.  –  09.04.2017r. 

Poniedziałek 03.04.17r. 
  700 + Mąż Henryk Kostrzewski (w 4 r. śm.), zmarli rodzice z obojga stron 

i rodzeństwo 

  700 O szczęśliwą operację dla męża 

  830 + Regina Wiatrowska – gregorianka 

1800 + Barbara Chruszczewska (w 2 r. śm.) – int. od męża 

1800 + Córka Anna (w rocz. śm.), córka Beata, mąż Stanisław,  

rodzice Koszewscy i Danielak  

Wtorek  04.04.17r. 
  700 + Zmarli z rodziny Rezmer i Kucybała  

  830  W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo w chorobie 

1800 + Regina Wiatrowska – gregorianka 

1800 + Mąż Gerard (w 6 r. śm.), rodzice z obojga stron 

Środa 05.04.17 r. 

  700 + Mąż Zygmunt Kaczor (w 6 r. śm.) i rodzice z obojga stron 

  830 + Janina Flis – popogrzebowa – int. od sąsiadów 

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

1800 + Henryk Gąsiorowski (w 20 r. śm.), Stefania i dziadkowie z obojga stron 

Czwartek 06.04.17 r. 
  700 Za Parafian 

  830   

1800 + Syn Konrad (w 8 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1800 + O dar nieba i szczęście wieczne dla ojca Tadeusza Podgórskiego, 

Bożeny i Alfonsa Kucińskich, Katarzyny i Edwarda Podgórskich 

i zmarłych z rodziny 

Piątek 07.04.17 r. 
700 + Rodzice: Stefania i Władysław (w 10 r. śm.), Irena i Władysław  

oraz brat Stanisław 

  830  

1800 O przymnożenie wiary, zdrowie duszy i ciała oraz o łaski do dźwigania 

krzyża dla rodziny  

Sobota 08.04.17 r. 

  700  

  830 + Mąż Józef Sikorski (w 1 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron 

  830 + Stanisław Ojdowski (w 4 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1800  + Regina Motyka (w 7 r. śm.) 

1800 + Rodzice: Helena i Bernard, brat Zdzisław i zmarli z rodziny Osińskich 

1800 + Jadwiga (w 5 r. śm.) oraz zmarli z rodziny Papierowskich i Albrecht 

Niedziela 09.04.17 r.  
700 + Krzysztof, Bronisław, Janina, Józef Perkuszewscy, Tadeusz i Ewa 

Jurkiewicz 

930  Rodziny Szensztackie 

930  W podziękowaniu z otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo 

Boże dla Reginy i Jana Pawłowskich w 45 rocznicę ślubu 

1100góra + Rodzice: Antonina i Jan Naporowscy 

1100dół + Danuta Senkbeil – popogrzebowa 

1230  + Rodzice: Janina i Józef Tadrowscy, Anna i Józef (w rocz. śm.) 

Wyszomierscy 

1230  + Rodzice: Teresa i Józef; bracia: Marek i Jan, dziadkowie i chrzestni 

1500 + Zbigniew Łobodziński – popogrzebowa 

1500 + Urszula Sulek (w 2 r. śm.), rodzice: Helena i Edward Znanieccy, 

Andrzej i Łucja Lewandowscy 

1800 + Oktawia Mucha – int. od rodziny Bolisęgów 
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