
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XXXII Niedzielę Zwykłą 

1. W dniu dzisiejszym przypada narodowe Święto Niepodległości. Z tej 

okazji w grudziądzkiej Farze o godz. 1000 odprawiona zostanie Msza 

św., po której pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego odbędzie się 

uroczystość patriotyczna z ceremoniałem wojskowym. W naszym 

kościele po każdej Mszy św. która sprawowana będzie z formularza 

„Msza za Ojczyznę” odśpiewamy hymn: „Boże coś Polskę”,  

a o godz. 1200 zgodnie z prośbą Prezydenta Polski i na polecenie biskupa 

Wiesława Śmigla zabrzmią wszystkie dzwony. 

2. W dniu dzisiejszym kolekta gospodarcza – przeznaczona na potrzeby 

naszej parafii. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

3. W poniedziałek ze względu na dzień wolny od pracy Biuro Parafialne 

będzie nieczynne. 

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

5. W najbliższy wtorek o godz. 1900 odbędzie się posiedzenie Parafialnej 

Rady Gospodarczej, natomiast w środę również o godz. 1900 – 

posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.  

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

7. W czwartek po Mszy św. wieczornej – spotkanie Bractwa św. Józefa. 

8. W piątek o godz. 1630 – spotkanie Grupy Modlitewnej Ojca Pio.  

O godz. 1730 modlitwa Krucjaty Różańcowej w intencji Ojczyzny. 

9. W najbliższy piątek o godz. 1630 w sali na dole odbędzie się pierwsze 

spotkanie dziecięcego Rycerstwa Niepokalanej. Zapraszamy dzieci  

ze szkół podstawowych, od klasy czwartej w górę. 

10. Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła na Lotnisku zaprasza na 

kolejne spotkanie modlitewne w ramach cyklu Pokolenie JP II. 

Spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek o godz. 1930. 

11. Od piątku 16 listopada rozpocznie się nowenna przygotowująca do 

uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata. 

12. Kolekta z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Wyższe 

Seminarium Duchowne w Toruniu. 

13. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Helena Babińska z ul. Śniadeckich 31, lat 91 

+ Łukasz Kruszyński z Dylewa koło Gietrzwałdu, lat 42 

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  

  
 

 

Akcja „Polak z Sercem” 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży działające przy 

naszej parafii zaprasza wszystkich parafian  

do włączenia się w akcję „Polak z Sercem”. Jest to 

zbiórka artykułów długoterminowych oraz środków 

czystości, które zostaną przekazane naszym rodakom 

mieszkającym w Białorusi i na Ukrainie. Akcja 

potrwa od 12 do 24 listopada. Dary można składać 

przed każdą Mszą Świętą do kosza, który znajduje się 

przed ołtarzem Miłosierdzia. Za każde okazane dobro 

składamy serdeczne Bóg zapłać. 

II Światowy Dzień Ubogich 

W Orędziu na II Światowy Dzień Ubogich, który przypada 18 listopada 

Ojciec Święty Franciszek napisał: Światowy Dzień Ubogich zamierza być 

maleńką odpowiedzią całego Kościoła, rozsianego po całym świecie, 

skierowaną do wszystkich ubogich, aby nie myśleli, że ich krzyk upadł  

w próżnię. Idąc za wezwaniem Papieża Franciszka Caritas Diecezji 

Toruńskiej przygotowała „chlebek miłosierdzia” do dystrybucji w parafiach. 

W naszej parafia będą one rozprowadzane w najbliższą niedzielę  

po wszystkich Msza św. Dobrowolne ofiary pozyskane za chlebki pozostaną 

w naszej parafii z przeznaczeniem na wsparcie ubogich. 
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Akcja Caritas oraz Policji: „Odblaski ratują życie” 

Okres jesienno-zimowy to czas, w którym częściej niż zwykle dochodzi  

do wypadków z udziałem pieszych. Powodem tych zdarzeń jest nie tylko 

pogorszenie się pogody czy faktu, iż dzień jest krótszy, ale przede 

wszystkim słaba widoczność pieszych na drogach. 

W Światowym Dniu Ubogich, który przypada w Kościele katolickim  

w trzecią niedzielę listopada (w tym roku 18 listopada) obchodzimy również 

ŚWIATOWY DZIEŃ OFIAR WYPADKÓW. Stąd Caritas Diecezji 

Toruńskiej oraz policjanci z całego regionu apelują do wszystkich Państwa, 

którym bezpieczeństwo własne oraz najbliższych leży na sercu. Akcja nasza 

propaguje noszenie odblasków przez wszystkich pieszych. Apelujemy 

też w szczególności do seniorów, którzy w czasach swej młodości nie mieli 

wokół siebie natężenia ruchu kołowego z tak dużą intensywnością  

jak dzisiaj. Osoba z odblaskiem widoczna jest dla kierowcy już nawet  

z odległości 150 metrów, co pozwala odpowiednio szybko zredukować 

prędkość. Bez odblasku zlewamy się z otoczeniem i na naciśnięcie hamulca 

oraz zatrzymanie pojazdu pozostaje zaledwie kilka sekund. To ogromne 

zagrożenie życia.  

INTENCJE 12.11.2018 r.  – 18.11.2018 r.   

Poniedziałek – 12.11.2018 r. – św. Jozafata 
  700 + Mąż Tadeusz Górny, rodzice, teściowie, bracia i siostrzeniec 

  830 + Marian Szeligowski i rodzice z obojga stron 

  830 O Boże błogosławieństwo i miłosierdzie, a także rozliczne łaski i zdrowie 

dla Renaty Soberskiej w dniu imienin 

1800 + Marianna Bartkowiak – gregorianka 

1800 + Rodzice: Pelagia i Wacław Łazarscy (w 22 r. śm.) 

1800 + Agnieszka Simson (w 2 r. śm.), rodzice: Eleonora i Józef i siostra Urszula 

i teść Zygmunt i zmarli z rodziny z obojga stron – intencja od męża, dzieci, 

wnuków 

Wtorek – 13.11.2018 r. – św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna 
  700 + Marianna Bartkowiak – gregorianka 

  700 + Siostra Zenona 

  830 + Gabriela Sakwińska (w 1 r. śm.) 

  830 + Tadeusz (w 9 r. śm.), Janina, Weronika i Franciszek oraz rodzice  

z obojga stron 

1800 + Mama Stanisława Ryśnik (w 23 r. śm ), Jan i Stanisław Ryśnik  

oraz zmarli z rodziny Ryśnik i Hajdukiewicz 

1800 + Lech Kopaczewski (w 20 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron 

1800 + Janina Marciszek (w 1 r. śm.) , Joanna Ruczyńska, Tadeusz Marciszek  

i zmarli z rodziny 

Środa – 14.11.2018 r. 

700 O światło Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla ks. Marcina 

z okazji imienin – intencja od uczestników Kręgu Biblijnego 

  830 + Marianna Bartkowiak – gregorianka 

1800 + Córki: Beata i Anna, mąż Stanisław, rodzice Koszewscy i Danielak 

1800 + Jadwiga i Karol Sołtek oraz dziadkowie z obojga stron 

1800 + Bolesław Siek (w 13 r. śm.) 

Czwartek – 15.11.2018 r. 

  700 + zmarli z rodziny Kulas i Łąckich 

  830 + Marianna Bartkowiak – gregorianka 

1800 + Stefania i Józef Baska 

1800 + Rodzice: Jan i Łucja Kryj i Henryk Kowalski 

1800 + Sebastian Minda – popogrzebowa 

Piątek – 16.11.2018 r. 

  700 + Mirosław Białkowski (w 12 r. śm.) 

  830 + Marianna Bartkowiak – gregorianka 

  830 + Ryszard Granica (w 3 r. śm.) – intencja od żony z córką 

1800 W intencji GMOP i Opiekuna 

1800 + Felicja Wesołowska – intencja od VI Róży Żywego Różańca 

1800 + Edyta Sakwińska 

Sobota – 17.11 .2018 r. – św. Elżbiety 

  700 + Mieczysław Pieczka – intencja od Jarka Kamińskiego 

  830 + Marianna Bartkowiak – gregorianka 

  830 + Michał Kujaczyński (w 26 r. śm.) i rodzice z obojga stron 

1800 + Mama Anna (w 10 r. śm.), ojciec Franciszek i zmarli z rodziny 

1800 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo dla Marioli i Krzysztofa Krajewskich oraz  dzieci  

w 30 rocznicę ślubu 

Niedziela - 18.11.2018 r. 

  700 O Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej  

dla Ryszarda Cieślakowskiego – intencja od siostry Franciszki 

  930 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla księży pracujących  

w naszej Parafii 

  930 + Edward Kleina (w 3 r. śm.), Marta i Michał (w 15 r. śm.) Kleina 

1100góra + Mąż Roman Ludwinowski (w 1 r. śm.) 

1100dół + Mąż Piotr Matuszak (w 9 r. śm.) i wnuczka Anna Matuszak (w 8 r. śm.) 

1230 + Siostra Henryka Ostrowska (w dniu urodzin) oraz rodzice i zmarli  

z rodziny 

1230 + Rodzice: Kazimiera i Zygmunt Burchardt (w r. śm.) 

1500 + Krzysztof Szynkowski (w r. śm.) i zmarli z rodziny 

1500 + Bartosz Szydłowski (w 3 r. śm.) 

1600 Msza św. w NFRR 

1800 + Marianna Bartkowiak – gregorianka 


