
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na III Niedzielę Adwentu 

1. Uczestnicy i pracownicy Domu Dziennego Pobytu działającego przy 

naszej parafii zapraszają w dniu dzisiejszym na kiermasz ozdób 

bożonarodzeniowych własnoręcznie wykonanych. Ozdoby można 

nabyć przy wyjściu z kościoła pod chórem po Mszach św. o godz. 930, 

1100 i 1230. Dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na zakup sprzętu 

do terapii dla podopiecznych. 

2. Zachęcamy wszystkich wiernych do nabycia świec Caritas. Dostępne 

są już tylko świece duże w cenie 12 zł.  

3. Zapraszamy do udziału w roratach, które w naszym kościele 

odprawiamy o godz. 630 od poniedziałku do soboty. Roraty dla dzieci  

i młodzieży – we wtorki i czwartki o godz. 1630. Dzieci zachęcamy  

do przyniesienia ze sobą lampionów, z którymi gromadzimy się pod 

chórem, aby w procesji przybyć do ołtarza. 

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

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

6. W najbliższą środę o godz. 1900 – spotkanie opłatkowe Parafialnej 

Rady Duszpasterskiej i Gospodarczej. 

7. W czwartek od godz. 1600 do 1800 – spowiedź parafialna z udziałem 

księży z dekanatu. W czwartek Roraty dla dzieci w dolnym kościele. 

8. W czwartek o godz. 1900 – spotkanie opłatkowe Bractwa św. Józefa. 

9. W piątek o godz. 1600 – spotkanie opłatkowe GM Ojca Pio. 

O godz. 1730 modlitwa Krucjaty Różańcowej w intencji Ojczyzny. 

10. Chorych i starszych parafian, którzy z okazji zbliżających się Świąt 

pragnęliby przystąpić do spowiedzi i Komunii św. odwiedzimy w sobotę 

22 grudnia w godzinach przedpołudniowych. Chorych można zgłaszać  

w Biurze Parafialnym osobiście lub telefonicznie. 

11. W najbliższą niedzielę – zbiórka do puszek na Orszak Trzech Króli.  

12. W tym tygodniu Pan Organista będzie roznosił opłatek przy  

ulicach domów jednorodzinnych. Opłatek można nabyć również  

w Biurze Parafialnym. 

13. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Marian Błach z ul. Korczaka 1, lat 67 

+ Zygfryd Monkiewicz z ul. Śniadeckich 10, lat 75 

Wieczny odpoczynek racz im 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  

  
 

 

Pielgrzymka do Lourdes przez Włochy, Szwajcarię i Francję 

Termin: 27 kwietnia – 3 maja 2019 

1 dzień: Wyjazd z Grudziądza, przejazd na lotnisko (Gdańsk lub Modlin), 

wylot do Bergamo, przejazd nad jeziora Como i Lugano, które bez 

wątpienia są najbardziej malowniczymi jeziorami położonymi w Alpach. 

2 dzień: przejazd widokową trasą doliny Aosty do Chamonix, którego 

niewątpliwą atrakcją jest położenie u stup Mont Blanc, najwyższego szczytu 

Europy. Przejazd do Annecy zwanym alpejską Wenecją. Zwiedzanie 

miasteczka. 

3 dzień: przejazd do Ars. Nawiedzenie Bazyliki Św. Jana Marii Vianney - 

znamienitego duszpasterza, patrona proboszczów. Przejazd do Sanktuarium 

Najświętszego Serca Jezusowego w Paray-le-Monial. Przejazd w okolice 

Avingon. 

4 dzień: wyjazd do Awinionu położonego na lewym brzegu Rodanu, 

otoczonego w całości średniowiecznymi murami obronnymi. Zwiedzanie 

miasta: Place de l'Horloge – centralny punkt miasta z teatrem, ratuszem, 

licznymi restauracjami, barami i kawiarniami, majestatyczny Pałac Papieży, 

romańska katedra Notre-Dame. 

5 dzień: zwiedzanie, najważniejszego francuskiego sanktuarium  

w Lourdes: Dom Św. Bernadetty, Cachot, kościół, gdzie odbył się chrzest 

św. Bernadetty, Bazylika Różańcowa, nawiedzenie Groty Objawień nad 

rzeką Gave, prezentacja multimedialna o życiu Św. Bernadetty. Procesja  

z lampionami, która zaczyna się przy słynnej Grocie Objawiań Matki Bożej. 
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6 dzień: przejazd do leżącego u stóp Alp sanktuarium La Salette,  

7 dzień: wyjazd do Turynu zwiedzanie katedry, w której przechowywany 

jest Całun Turyński, Palazzo Reale, Katedra św. Jana,  

8 dzień: przejazd do Mediolanu – stolicy Lombardii: monumentalna 

Katedra z białego marmuru, Pasaż Victora Emmanuela, najsłynniejszy teatr 

operowy na świecie La Scala. Przejazd na lotnisko do Bergamo, wylot  

do Polski, przejazd autobusem do Grudziądza. 

Cena: (opcja do wyboru) 

 700 zł + 580 EUR / os. - mały bagaż podręczy + 10 kg bagaż główny 

 800 zł + 580 EUR / os. - mały bagaż podręczy + 20 kg bagaż główny 

Spowiedź w Dekanacie Grudziądz II 

17 grudnia – poniedziałek 1600 – 1800  Parafia na Lotnisku 

18 grudnia – wtorek  1600 – 1700  Parafia na Pieńkach Król. 

19 grudnia – środa  1600 – 1800  Parafia w Mniszku  

20 grudnia – czwartek 1600 – 1800  Parafia na Strzemięcinie  

21 grudnia – piątek  1600 – 1800  Parafia na Rządzu 

22 grudnia – sobota  1600 – 1800  Parafia Krzyża Świętego 

INTENCJE 17.12.2018 r.  –  23.12.2018 r. 

Poniedziałek – 17.12.2018 r. 

  630 + Henryk Burkiewicz – gregorianka 
  830  

1800 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej i Dary Ducha Świętego dla Dominiki z okazji urodzin 

1800 + Jan Żurawski – popogrzebowa 

1800 + Wanda Samulska (w 4 r. śm.) – intencja od najbliższej rodziny 

Wtorek – 18.12.2018 r. 
  630 + Henryk Burkiewicz – gregorianka 

  830 + Mąż Zdzisław Pappelbaum (w 2 r. śm.) i rodzice z obojga stron 

1630  

1800 + Stanisław, Zofia, Pelagia, Jadwiga, Józef, Katarzyna, rodzice z obojga 

stron, za poległych i zamordowanych – intencja od Ireny Furmanek 

Środa – 19.12.2018r. 

  630 + Henryk Burkiewicz – gregorianka 

  830 Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę  

i pomoc Matki Najświętszej dla synów i ich rodzin 

1800 + Grzegorz Tyburczy i rodzice z obojga stron oraz w podziękowaniu  

za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Opatrzności Bożej nad 

rodziną 

Czwartek – 20.12.2018 r. 

  630 + Henryk Burkiewicz – gregorianka 

  830 + Rodzice: Jadwiga i Walerian Żyła 

1630  

1800 + Ojciec Jan (w 33 r. śm.) 

1800 + Rodzice: Stefania i Feliks Bielaszewscy, Robert Krause, brat Kazimierz 

i Irena Bielaszewscy, siostra Janina i Franciszek Rosinke 

Piątek – 21.12.2018 r. 

  630 + Henryk Burkiewicz – gregorianka 

  830 + Marian Szeligowski i rodzice z obojga stron 

  830 + Eugeniusz Gawroński (w 15 r. śm.), rodzice, siostra Wanda i zięć 

Henryk 

1800 W intencji GMOP i Księdza Opiekuna 

1800 + Kazimierz Czaplicki – popogrzebowa 

1800 + Wiesław Dąbrowski – popogrzebowa 

Sobota –22.12.2018 r. 

  630 + Henryk Burkiewicz – gregorianka 

  830  

1800 + Zenon Zagórski (z okazji imienin i urodzin) i Urszula Kręcichwost 

(w 2 r. śm.) oraz Antoni Kręcichwost (w 2 r. śm.) 

1800 + Tata Kazimierz Wróblewski, wujek Gerard Gierhe, ciocia Elżbieta 

Góralska oraz serdeczny przyjaciel Błażej Kucharski 

1800 + Rodzice: Ewa i Tadeusz, dziadkowie z obojga stron oraz chrzestny 

Henryk i zmarli z rodziny 

Niedziela - 23.12.2018 r. 
  700 + Henryk Burkiewicz – gregorianka 

  930 + brat Włodzimierz Angowski (w 25 r. śm.), Jadwiga Angowska  

(w dniu urodzin), ojciec Tadeusz oraz teściowie: Stanisława i Aleksander 

  930 + Marta (w 22 r. śm.), ojciec i brat Lewandowscy oraz siostra Elżbieta 

Więcek 

1100góra + Władysława Balicka (w 90 r. urodzin) oraz zmarli z rodziny z obojga 

stron 

1100dół O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i potrzebne Dary 

Ducha Świętego dla s. Honoraty 

1230 + Władysław Roszkowski (w 31 r. śm.), Jadwiga Piekutowska  

(w 31 r. śm.), Kazimierz Roszkowski (w 29 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1230 + Łucja i Alfons Jankowscy oraz Helena i Zygmunt Klimczuk 

1500 + Mama Krystyna Nagórska (w 40 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1500 + Mąż Mieczysław Raciniewski (w 17 r. śm.), rodzice i rodzeństwo 

Kulak, Cezary Majewski 

1600 Msza św. NFRR 

1800 + Witold Pietrasiński (w 12 r. śm.) 


