
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na Uroczystość Objawienia Pańskiego 

1. Obchodzimy dzisiaj uroczystość Objawienia Pańskiego czyli Trzech 

Króli. Msze św. odprawiamy o godz. 700, 930, 1100 (tylko w górnym 

kościele), o godz. 1230, 1500 i 1800. Zgodnie z dawnym zwyczajem 

zabierzmy ze sobą pobłogosławioną kredę, aby oznaczyć drzwi 

naszych domów na znak przyjęcia Wcielonego Syna Bożego. Woń 

kadzidła niech napełni nasze mieszkania na znak, że wszystko w naszym 

życiu pragniemy czynić na większą chwałę Bożą. 

2. Kolekta z dnia dzisiejszego przeznaczona jest na Misje. 

3. Ze względu na okres zimowy wszystkie Msze św., od poniedziałku  

do soboty przed południem, odprawiane są wyłącznie w dolnym 

kościele. W górnym kościele Msze św. odprawiane będą tylko  

w niedziele (w tym sobotnia Msza św. wieczorna). 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek w dolnym kościele. 

5. Wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna Emaus, która powstała  

w naszej parafii zaprasza w najbliższy czwartek na godz. 1900 do sali na 

dole na pierwsze spotkanie formacyjne poświęcone zgłębianiu Pisma 

Świętego. Kolejne spotkania poświęcone będą: adoracji Pana Jezusa  

w Najświętszym Sakramencie, odkrywaniu w sobie charyzmatów 

pochodzących od Ducha Świętego oraz poznawaniu nauki Kościoła  

w odniesieniu do relacji z Panem Bogiem i z ludźmi. Spotkania będą się 

odbywały w drugi i czwarty czwartek każdego miesiąca. Zapraszamy 

wszystkich zainteresowanych pogłębieniem swojego życia duchowego. 

6. Od jutra w Biurze Parafialnym można zapisywać dzieci na półkolonie, 

które odbędą się w pierwszym tygodniu ferii zimowych od poniedziałku 

do piątku w godz. od 900 do 1400. 

7. W piątek o godz. 1500 w dolnym kościele Koronka do Miłosierdzia 

Bożego  i Adoracja Najświętszego Sakramentu natomiast o godz. 1700 

Msza św. zbiorowa za zmarłych polecanych w wypominkach 

rocznych. 

8. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza – przeznaczona na potrzeby 

naszej parafii. 

9. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Ryszard Cieślakowski z ul. Śniadeckich 80, lat 67 

+ Barbara Kulczyńska z ul. Korczaka 17, lat 70 

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  

  
 

 

Zapraszamy na Orszak Trzech Króli 

Organizatorzy Orszaku Trzech Króli 

serdecznie zapraszają w dniu dzisiejszym  

na przemarsz ulicami Grudziądza z pokłonem 

Świętej Rodzinie. Orszak ma charakter religijny, 

wspólnotowy i rodzinny. Zbiórka uczestników 

Orszaku – o godz. 1130 na placu przed Centrum 

Kultury TEATR. O godz. 1200 wraz  

z Monarchami wyruszymy  ulicami: F. Focha,  

J. Piłsudskiego i A. Mickiewicza na Rynek 

naszego Miasta. Tam oddamy pokłon Świętej Rodzinie. Po drodze: 

kolędowanie i scenki odgrywane przez mieszkańców grudziądzkich Parafii. 

 

Klub Młodzieżowy w naszej Parafii 

Od 14 stycznia 2019 r. w naszej parafii odbywać się będą zajęcia w ramach 

utworzonego Klubu Młodzieżowego dla dzieci i młodzieży wieku od lat  

6 – 15. Zajęcia odbywać się będą na terenie parafii oraz m.in. w kinie,  

na basenie, w muzeum, w stadninie koni itp. W projekcie mogą wziąć udział 

dzieci i młodzież, którzy spełnią kryteria uczestnictwa określone  

w regulaminie, który będzie dostępny na stronie internetowej naszej parafii. 

Klub powstanie dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania „Grudziądzki 

Spichlerz”. 
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Plan Kolęd 

 6 stycznia (niedziela), ul. Śniadeckich 10 – od godz. 1500 

 7 stycznia (poniedziałek), ul. Śniadeckich 14, 20, 22, 24 – od godz. 1600 

 8 stycznia (wtorek), ul. Śniadeckich 18, 28 i 30 – od godz. 1600 

 9 stycznia (środa), ul. Śniadeckich 38 i 40 – od godz. 1600 

 10 stycznia (czwartek), ul. Śniadeckich 34 i 36 – od godz. 1600 

 11 stycznia (piątek), ul. Śniadeckich 52 i 54 – od godz. 1600 

 12 stycznia (sobota), ul. Śniadeckich 42, 44 i 46 – od godz. 1500 

 13 stycznia (niedziela), ul. Śniadeckich 48, 56 i 60 – od godz. 1500 

 14 stycznia (poniedziałek), ul. Śniadeckich 62 i 64 – od godz. 1600 

 15 stycznia (wtorek), ul. Śniadeckich 72 i 74 – od godz. 1600 

 16 stycznia (środa), ul. Śniadeckich 76 – od godz. 1600 

 17 stycznia (czwartek), ul. Śniadeckich 58 – od godz. 1600 

 18 stycznia (piątek), ul. Śniadeckich 80, 82 i 84 – od godz. 1600 

 19 stycznia (sobota), ul. Śniadeckich 66, 78, Korczaka 27 

– od godz. 1500 

 20 stycznia (niedziela), ul. Korczaka 1, 2 i 4 – od godz. 1500 

 21 stycznia (poniedziałek), ul. Korczaka 3 i 5 – od godz. 1600 

 22 stycznia (wtorek), ul. Korczaka 6 i 7 – od godz. 1600 

 23 stycznia (środa), ul. Korczaka 9 i 29 – od godz. 1600 

 24 stycznia (czwartek), ul. Korczaka 15 – od godz. 1600 

 25 stycznia (piątek), ul. Korczaka 11 i 17 – od godz. 1600 

 26 stycznia (sobota), ul. Grota Roweckiego, Konstytucji 3 Maja, 

Północna, Zachodnia, Rozdzielnia, Szarych Szeregów, Okulickiego 

– od godz. 1500 

 28 stycznia (poniedziałek), ul. Wyspiańskiego, Konopnickiej domki 

oraz 25, 27 i 28 – od godz. 1600 

 29 stycznia (wtorek), ul. Orkana, Zamenhoffa, Wągla, Baczyńskiego, 

Asnyka, Orzeszkowej, Zapolskiej, Makuszyńskiego, Staffa, 

Szachnitowskiego (Szenwalda) – od godz. 1600 

  30 stycznia (środa), uzupełnienia – od godz. 1600 

 

 

INTENCJE  07.01.2019 r.  –  13.01.2019 r. 

Poniedziałek – 07.01.2019 r. 
  700 + Małgorzata Tobola – gregorianka 

  830 + Mąż Jan Kempski (w 25 r. śm) i rodzice: Kempscy i Orzechowscy 

1800 + Rodzice: Touhami i Helena Ben Nsir oraz rodzice Agnieszka i Kazimierz 

Jarzebowscy i siostra Hanna 

Wtorek – 08.01.2019 r.  
  700 + Małgorzata Tobola – gregorianka 

  830  

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

Boże dla Ireny 

Środa – 09.01.2019 r. 
  700 + Małgorzata Tobola – gregorianka 

  830 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i pomoc 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin 

1800 + Rodzice: Stefan i Cecylia 

Czwartek – 10.01.2019 r. 

  700 + Małgorzata Tobola – gregorianka 

  830 + Syn Piotr, synowe: Katarzyna i Marzena oraz rodzice z obojga stron 

1800 + Mama Katarzyna Kujaczyńska ( w 10 r. śm.) 

Piątek – 11.01.2019 r. 

  700 + Małgorzata Tobola – gregorianka 

  830 + Urszula Musalewa ( w rocznicę urodzin)  

1700 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

1800 + Gabriela Piekarska (w 3 r. śm.) 

Sobota – 12.01.2019 r. 

  700 + Małgorzata Tobola – gregorianka 

  830 + Mąż Zdzisław Banaszek (w 13 r. śm.) 

1800 + Brygida Pless (w 4 r. śm.) 

Niedziela - 13.01.2019 r. 

  700 + Małgorzata Tobola – gregorianka 

  800dół Msza św. w NFRR 

  930 Rodziny Szensztackie 

  930 + Kazimierz Dzikowski (w 14 r. śm.) 

  930 + Zmarli z rodziny Sokolnickich 

1100góra + Teściowie: Zofia i Piotr oraz zmarli z rodziny 

1100dół + Ojciec Tadeusz Gust (w 11 r. śm.), matka Łucja i brat Adam 

1230 + Żona Elżbieta Góralska  w 3 r. śm.), zmarli rodzice z obojga stron  

i brat Zygmunt 

1230 Zofia i Roman Wojciechowscy oraz Zofia, Irena i Mieczysław Janz 

1500 Siostra Klara Klain ze Zgromadzenia Miłosierdzia Bożego 

1800 + Aniela Chabowska i Bronisława Zielińska, Jan i Anna Zielińscy 


