
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XXX Niedzielę Zwykłą 

1. Zbliża się koniec października. Zachęcamy do licznego udziału  

w ostatnich już nabożeństwach różańcowych, które w naszym 

kościele odprawiamy: dla dzieci: w poniedziałek, środę i piątek  

o godz. 1630, dla młodzieży i dorosłych każdego dnia o godz. 1730. 

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

3. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

połączona z nabożeństwem różańcowym i poprzedzona śpiewem 

Godzinek. 

4. Msze św. w uroczystość Wszystkich Świętych w naszym kościele 

odprawione będą o godz. 700, 930, 1100, 1230 i 1800,  

5. Natomiast w Dzień Zaduszny Msze św. – o godz. 700, 930, 1630 i 1800.  

W piątek o godz. 1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Adoracja 

Najświętszego Sakramentu.  Spowiedź od godz. 1600. 

6. W Uroczystość Wszystkich Świętych po południu i przez cały Dzień 

Zaduszny w każdym kościele i kaplicy można uzyskać odpust zupełny 

za zmarłych. Należy spełnić zwykłe warunki (spowiedź sakramentalna, 

Komunia św., modlitwa w intencjach Papieża) oraz wykluczyć 

przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. 

7. W dniach od 1 do 8 listopada (codziennie jeden raz) za pobożne 

nawiedzenie cmentarza oraz odmówienie jakiejkolwiek modlitwy  

w intencji zmarłych, można uzyskać odpust zupełny za zmarłych.  

8. Jedną z form pamięci o zmarłych są tak zwane wypominki, które można 

składać w biurze parafialnym. Kartki na wypominki wyłożone są obok 

Biuletynu. Wypominki roczne odczytywane będą podczas Mszy św.  

za zmarłych w drugi piątek każdego miesiąca o godz. 1700, wypominki 

jednorazowe – w Dzień Zaduszny po Mszach św. o godz. 930 i 1800  

a w dniach od 3 do 8 listopada po Mszach św. o godz. 830 i 1800. 

9. W najbliższą I sobotę miesiąca zapraszamy na nabożeństwo 

wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy całego 

świata, które odbędzie się po Mszy św. o godz. 700. W tym dniu kapłani 

odwiedzą również chorych z posługą sakramentalną. 

10. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Maria Sydow z ul. Śniadeckich 1/3, lat 75 

+ Mieczysław Pieczka z ul. Śniadeckich 76, lat 73 

+ Stefania Solecka z ul. Konopnickiej 27, lat 97 

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie… 

 

BIULETYN PARAFIALNY 

Parafia Św. Maksymiliana Kolbe 

Grudziądz - Strzemięcin 

ul Wyspiańskiego 1 

tel. (56) 46-53-334 

www.maksymilian.grudziadz.pl  

e-mail: parafia@maksymilian.grudziadz.pl  

 

Biuro parafialne czynne: 

od poniedziałku do piątku 

od 1600 do 1800  

oraz w środę i piątek od 1000 do 1200  

  
 

 

Uroczystość Wszystkich Świętych 

W czwartek przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Uroczystość ta, 

jak każda uroczystość w Kościele, ma charakter bardzo radosny. 

Wspominamy bowiem dzisiaj wszystkich tych, którzy żyli przed nami  

i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście 

przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie 

uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale 

także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie  

i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga  

i przykłady do naśladowania. Wstawiennictwa Wszystkich Świętych 

wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach życia Kościoła. Śpiewa 

się wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, która należy do najstarszych 

litanijnych modlitw Kościoła. W tym dniu jako katolicy mamy obowiązek 

uczestnictwa we Mszy św. Niech tej radości nie gasi nasze pochylenie nad 

grobami naszych bliskich w Dzień Zaduszny. Cmentarze przypominają nam 

o przemijaniu i kruchości ludzkiego życia, ale jako chrześcijanie, jako dzieci 

jednej wielkiej Bożej rodziny ufamy, że i nasi bliscy zmarli, a kiedyś my 

sami dołączymy do grona wszystkich świętych i błogosławionych. 

W uroczystość Wszystkich Świętych o godz. 1400 na Cmentarzu w Parku 

Miejskim zostanie odprawiona Msza św., natomiast o godz. 1445 wyruszy 

procesja żałobna. W Dzień Zaduszny o godz. 1500 w kaplicy cmentarnej 

odprawiona zostanie Msza św. w intencji wszystkich spoczywających  

na cmentarzu. 
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Zapraszamy na Kurs Ewangelizacyjny „Nowe Życie” 

W dniach od 9 do 11 listopada br. w naszej parafii będzie organizowany 

Kurs Ewangelizacyjny „Nowe Życie. Jest on częścią programu 

międzynarodowej sieci Szkół Nowej Ewangelizacji Świętego Andrzeja, 

które powstały jako jedna z odpowiedzi na wezwanie Jana Pawła II. Zawiera 

odmienny w formie, żywy i prosty przekaz Dobrej Nowiny skierowany do 

współczesnego człowieka. Adresowany jest zarówno do osób, które chcą 

doświadczyć miłości Boga, jak i do tych, które nie wierzą, że jest to w ogóle 

możliwe. Mogą w nim uczestniczyć zarówno ci, którzy widzą bezsens, 

zniewolenie i grzech w swoim życiu, jak i ci, którzy tego nie dostrzegają. 

Kurs jest prowadzony w większości przez osoby świeckie, podobne do 

Ciebie, zarówno przez młodych, jak i małżonków oraz osoby dojrzałe. 

Wszystkie osoby z ekipy najpierw taki kurs przeżyły same, i wszystko co 

na kursie mówią bazuje na tym co same przeżyły. Tak więc pod pewnym 

względem cały Kurs jest wielkim świadectwem zwykłych osób, które 

doświadczyły miłości Boga.  

INTENCJE 29.10.2018 r.  – 04.11.2018 r. 

Poniedziałek – 29.10.2018 
  700  

  830 + Ewa Frost – gregorianka 

1800 + Edmund Wiśniewski – intencja od lokatorów z ul. Jackowskiego 54 

1800 + Brat Kazimierz ( w 6 r. śm.), zmarli z rodziny: Marońskich, 

Pawłowskich oraz Pelagia, Zbigniew i Klara Ronowscy 

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

błogosławieństwo dla Andrzeja z rodziną 

Wtorek – 30.10.2018r.  
  700  

  830 + Ewa Frost – gregorianka 

  830 + Maria Cel (w 1 r. śm.) 

1800 + Bronisław Przeworski (w 23 r. śm.) i Wanda Przeworska 

1800 + Syn Fabian Mrozik (w 4 r. śm.), mąż Grzegorz (w 2 r. śm.) i zmarli  

z rodziny 

1800 + Halina Wenderska – popogrzebowa 

Środa – 31.10.2018 r. 

  700  

  830 + Leokadia i Ignacy Kurpiewscy i zmarli z rodziny 

1800 + Jadwiga Grześkowiak i zmarli z rodziny oraz ks. Jarosław Suchomski 

1800 + Maria i Aleksy Kitta – intencja od córek 

1800 + Barbara Pokrzywnicka – intencja od Rodziny Radia Maryja 

Czwartek – 01.11.2018 r. – Wszystkich Świętych 

  700 + Marianna Bartkowiak – gregorianka 

  930 + Zmarli z rodziny Baran, Mulawa, Sawickich i Abramowicz 

  930 + Rodzice: Władysława i Franciszek Kaznocha oraz zmarli z rodziny 

Czekalskich i Kaznocha 

1100góra + Jerzy Kikiel (w 2 r. śm.) 

1100góra + Rodzice: Czesława i Jan Górscy oraz Zygmunt Romanowski 

1230 + Kazimierz Wańkowski i rodzice z obojga stron 

1230 + Z rodzin Listosów i Tęsiorowskich 

1800 + Anna, Józef, Henryka Żebrowscy i zmarli z rodziny Ciaków  

i Żebrowskich 

Piątek – 02.11.2018 r. – Wszystkich Wiernych Zmarłych 

  700 + Marianna Bartkowiak – gregorianka 

  930 + Maż Stanisław Bojanowski 

  930 + Jacek Kwiatkowski 

1630 + Żona Barbara Chruszczewska (w dniu urodzin i z okazji imienin) oraz 

zmarli rodzice z obojga stron – intencja od męża, córki Kasi z rodziną 

1800 + Rodzice z obojga stron, rodzeństwo, zmarli z rodziny Langowskich  

i Leśniewskich i dusze w czyśćcu cierpiące 

1800 + Zbigniew Tusień (w 10 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron 

Sobota –  03.11.2018 r. 
  700 Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko 

Niepokalanemu Sercu NMP 

  700 O łaskę zdrowia dla mamy Stefanii 

  830 + Halina (w 1 r. śm.) – intencja od męża 

  830 + Marianna Bartkowiak – gregorianka 

1800 + Teresa, Edward Bartoś, Krystyna i Stanisław Kowalscy 

1800 + Stanisław Zimny i zmarli z rodziny Różyckich i Zimnych 

1800 + Mama Maria Maksym (w 2 r. śm.) 

Niedziela – 04.11.2018 r. 
  700 + Rodzice: Zofia i Bronisław, Bogumiła, Wioletta, Stanisław i dusze  

w czyśćcu cierpiące 

  930 W intencji Żywego Różańca 

1100góra + Żona Krystyna Kasińska (w 6 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron 

1100dół W intencji Panu Bogu wiadomej 

1230 + Jadwiga Solecka (w 15 r. śm.) 

1230 + Klara i Feliks Zakrzewscy – intencja od rodziny 

1500 + Żona Teresa Langowska (w 4 r. śm.) i zmarli z rodzin z obojga stron 

1500 + Marian Rolewicz (w 2 r. śm.) 

1600 Msza św. w NFRR 

1800 + Marianna Bartkowiak – gregorianka 


