
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na IV Niedzielę Zwykłą 

1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 930 – w sali na dole spotkanie członków 

Żywego Różańca. 

2. 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). 

3. W poniedziałek o godz. 1900 – spotkanie Akcji Katolickiej. 

4. Od najbliższego wtorku po wieczornej Mszy św. wznawiamy spotkania 

Kręgu Biblijnego. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek w dolnym kościele. 

6. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Spotkanie Apostolatu 

Margaretka o godz. 1630; nabożeństwo o dar nowych powołań 

kapłańskich i zakonnych o godz. 1730. 

7. W piątek o godz. 1700 – Msza św. zbiorowa za zmarłych. 

8. Serdecznie zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych na spotkanie 

Rycerzy Niepokalanej, które odbędzie się w najbliższą sobotę  

o godz. 1030 w sali na dole. 

9. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza. Polecamy ją ofiarności 

wiernych. 

10. W poniedziałek 11 lutego przypada wspomnienie Matki Bożej  

z Lourdes, obchodzone jako Światowy Dzień Chorego. Na uroczystą 

Mszę Świętą z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych 
zapraszamy na o godz. 1100. Sakrament namaszczenia chorych mogą 

przyjąć osoby chore i w podeszłym wieku, będące w stanie łaski 

uświęcającej. Zachęcamy rodziny, aby pomogły chorym i starszym 

krewnym w dotarciu do naszej świątyni. 

Całość zakończy się błogosławieństwem lourdzkim.  

Od godz. 1030 będzie można skorzystać z sakramentu pokuty. 

11. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Franciszek Porożyński z ul. Śniadeckich 2, lat 83 

+ Irena Klingenberg z ul. Śniadeckich 42, lat 95 

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  

  
 

 

Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski 

Stefan Wincenty Frelichowski urodzony 22 stycznia 1913 roku w Chełmży 

był synem Ludwika i Marty. Ojciec był właścicielem piekarni. Chrzest 

przyjął w dawnej katedrze diecezji chełmińskiej pw. Trójcy Świętej. 

Od 1927 roku harcerz i członek sodalicji mariańskiej. W czerwcu 1931 roku 

ukończył gimnazjum i jesienią tegoż roku przekroczył próg seminarium 

duchownego diecezji chełmińskiej w Pelplinie. 14 marca 1937 roku przyjął 

święcenia kapłańskie z rąk biskupa chełmińskiego Stanisława Wojciecha 

Okoniewskiego. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa: „Przez krzyż 

cierpień i życia szarego – z Chrystusem – do chwały zmartwychwstania”. 

Przez pierwsze miesiące kapłaństwa posługiwał jako kapelan i sekretarz 

biskupa chełmińskiego. Od 1 lipca 1938 roku posługiwał jako wikariusz  

w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu. 

Jako duszpasterz szczególnie oddał się pracy pośród dzieci i młodzieży 

szkolnej, zaangażował się także w środowisko harcerskie, gdzie był 

kapelanem. Aresztowany w pierwszych dniach wojny, pierwszy raz  

11 września 1939 roku, ale po kilku dniach zwolniony, i ponownie 

aresztowany 19 października tego roku. W więzieniach i obozach spędził  

w sumie przeszło pięć lat, a kapłanem był tylko niecałe osiem lat. Był 

więziony kolejno w: Forcie VII w Toruniu, Nowym Porcie Gdańskim, 

Stutthofie, Sachsenhausen oraz w Dachau. W miejscach tych dojrzewało  

i realizowało się jego kapłaństwo. Tam inicjował codzienne modlitwy, 

przygotowywał potajemne Eucharystie, spowiadał, podtrzymywał na duchu. 
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Współwięźniowie wspominali, że patrząc na jego zachowanie w obozach, 

wydawało im się, że traktował te miejsca jako placówki duszpasterskie, 

które wyznaczył mu biskup. Zmarł 23 lutego 1945 roku w obozie w Dachau 

w wyniku zarażenia się tyfusem plamistym od chorych, pośród których 

przebywał i którym jako kapłan posługiwał w ostatnich godzinach ich życia. 

Śmierć ks. Stefana wywołała wśród współwięźniów poruszenie. Mimo że 

zdołali się oni już przyzwyczaić do odchodzenia kolegów, przyjaciół, 

współbraci w kapłaństwie, a ich śmierć najczęściej nie robiła już na nich 

wielkiego wrażenia, to jednak tym razem było inaczej. Pamięć o ks. Stefanie 

zaczęła być pielęgnowana już w Dachau, tuż po jego śmierci. Jego najbliżsi 

przyjaciele spisali potajemnie wspomnienia o zmarłym. Stanisław Bieńka, 

student medycyny, który pracował w obozie przy chorych oraz wywoził 

ciała zmarłych, zachował fragmenty kości palców ks. Stefana. Jedną cząstkę 

umieścił w odlanej pośmiertnej masce kapłana, drugą natomiast ukrył  

w kawałku wapna i schował go w metalowym opakowaniu. Wszystkie  

te wyjątkowe pamiątki przetrwały i po wojnie trafiły do najbliższej rodziny. 

INTENCJE 04.02.2019r.  –  10.02.2019r. 

Poniedziałek – 04.02.2019 r. 
   700 + Barbara Kulczyńska – popogrzebowa 

  830 + Ryszard Cieślakowski – popogrzebowa 

  830 + Tata Jerzy (w 50 r. śm.) 

1800 + Stefania (w 4 r. śm.) i Antoni (w 16 r. śm.) Błażyńscy oraz rodzice 

Cierznikowscy 

1800 + Ks. Jacek Borkowski 

1800 + Józefa Cieszewska – gregorianka 

Wtorek – 05.02.2019 r. – św. Agaty 
  700  

  830 + Alojzy (w 29 r. śm.) i rodzice z obojga stron 

  830 + Józefa Cieszewska – gregorianka 

1800 + Ewa Snoussi 

1800 + Helena Kryszkiewicz – popogrzebowa 

1800 + Krystyna Olczak i zmarli z rodziny 

Środa – 06.02.2019 r. – Świętych Pawła Miki i Towarzyszy 

  700  

  830 + Siostra Urszula i rodzice: Jan i Władysława Topolewscy 

  830 + Józefa Cieszewska – gregorianka 

1800 + Ryszard Link (w 1 r. śm.) – intencja od żony, córki i zięcia 

1800 + Mąż Stanisław (w 2 r. śm.), córki: Anna i Beata, rodzice: Danielak  

i Koszewscy  

1800 + Jerzy Kulwicki (w 7 r. śm.) 

 

Czwartek – 07.02.2019 r. 

  700  

  830 + Józefa Cieszewska – gregorianka 

1800 Msza św. dziękczynna za kapłanów naszej Parafii, w podziękowaniu  

za nawiedzenie naszych domów i rodzin z kolędą 

– intencja od  Apostolatu Margaretka 

1800 + Kazimierz Szczygieł, rodzice: Marta i Bernard oraz brat Wiktor 

Wolszlegier i rodzice: Marianna i Wiktor 

Piątek – 08.02.2019 r. 

  700  

  830 + Józefa Cieszewska – gregorianka 

1700 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

1800 + Roman Ziółkowski (w 2 r. śm.), rodzice: Halina i Marian Pawlak, 

Aniela, Eryk Ziółkowscy i zmarli z rodzin z obojga stron 

1800 + Siostra Barbara – intencja od siostry 

1800 + Kazimierz Jarosz i Zenon Jarosz (w 1 r. śm.) 

Sobota – 09.02.2019 r. 

  700  

  830 + Mąż Marek (w 8 r. śm.) 

  830 + Józefa Cieszewska – gregorianka 

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

1800 + Mąż Stefan (z okazji 20 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1800 + Rodzice: mama Irena Kitłowska (w 1 r. śm.), tata Alojzy oraz rodzice  

i rodzeństwo z obojga stron 

Niedziela 10.02.2019 r. 

  700 + Józefa Cieszewska – gregorianka 

  930 Rodziny Szensztackie 

  930 +  Rodzice: Łucja i Jan Żychscy i brat Edmund 

11góra +  Syn Artur Kacprzyk (w 20 r. śm.) i zmarli dziadkowie z obojga stron 

11dół + Ojciec Józef  Sala (w r. śm.) i zmarli z rodziny 

1230 + Anna Lewandowska (w 14 r. śm.), rodzice: Lewandowscy i Jarzyńscy 

1230 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo 

i opiekę Matki Bożej na dalsze lata dla Moniki z okazji 18 urodzin 

1230 + Żona Jadwiga Porożyńska (w 3 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron 

1500 + Rodzice: Janina i Aleksander Grotkowscy i zmarli z rodziny 

1500 + Ryszard Badźmierowski (w 10 r. śm.) oraz zmarli ojcowie: Henryk  

i Zygmunt 

1500 + Zygmunt Klimczuk (z okazji urodzin) i zmarli z rodziny 

1600dół Msza św. w NFRR 

1800 + Andrzej Grzegorek 


