
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na V Niedzielę Zwykłą 

1. W dniu dzisiejszym kolekta przeznaczona jest na cele gospodarcze 

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

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) oraz Msze św.  

w najbliższy poniedziałek o godz. 1000 i 1200. 

3. W poniedziałek o godz. 1000 uroczysta Msza św. z okazji 79 rocznicy 

deportacji Polaków na Syberię. Dramat zesłańców rozpoczął się 10 

lutego 1940 roku. To data pierwszej deportacji, która dotyczyła około 

300 tysięcy Polaków. W kolejnych latach odbywały się następne zsyłki. 

Łącznie na Sybir zesłano ponad półtora miliona naszych rodaków. 

4. W związku z tym uroczysta Msza Święta z udzieleniem sakramentu 

namaszczenia chorych z okazji wspomnienia Matki Bożej z Lourdes, 

obchodzonego jako Światowy Dzień Chorego odprawiona zostanie  

o godz. 1200. Sakrament namaszczenia chorych mogą przyjąć osoby 

chore i w podeszłym wieku, będące w stanie łaski uświęcającej. 

Zachęcamy rodziny, aby pomogły chorym i starszym w dotarciu do 

naszej świątyni. Całość zakończy się błogosławieństwem lourdzkim.  

Od godz. 1130 będzie można skorzystać z sakramentu pokuty.  

5. We wtorek po wieczornej Mszy św. spotkanie Kręgu Biblijnego. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek w dolnym kościele. 

7. W czwartek o godz. 1600 – spotkanie Klubu Seniora, o godz. 1630 – 

katecheza sakramentalna dla dzieci pierwszokomunijnych, o godz. 

1900 – spotkanie Wspólnoty Modlitewno – Ewangelizacyjnej Emaus. 

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

9. W najbliższą niedzielę – zbiórka do puszek na GC Caritas. 

10. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Emilia Diks z ul. Śniadeckich 15, lat 82 

+ Zenon Zlot z ul. Śniadeckich 80, lat 81 

+ Maria Chołoniewska z ul. Śniadeckich 14, lat 77 

+ Irena Klingenberg z ul. Śniadeckich 42, lat 95 

+ Jadwiga Czajkowska z ul. Śniadeckich 60, lat 82 

+ Zenon Ankiewicz z ul. Korczaka 17, lat 81 

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  

  
 

 

Życie sakramentalne,  

przychody i koszty naszej Parafii w 2018 r. 

W roku 2018 r. udzielono sakramentów następującej liczbie osób.  

Dla porównania podajemy również liczby z roku 2016 i 2017. 

 

Sakrament 2018 2017 2016 

Chrzest 77 77 80 

Bierzmowanie 92 89 88 

I Komunia 

Święta 
115 128 96 

Małżeństwo 13 22 21 

Kapłaństwo 1 0 2 

Pogrzeb 137 120 132 
 

Przychody 2018 – 562.523 zł (kolekty, pogrzeby, chrzty, śluby, ofiary 

kolędowe, ofiary indywidualne, przychody z festynu, wynajem wieży 

kościelnej) 

Koszty 2018 r. – 562.466 zł (działalność duszpasterska: 266.526 zł, 

remonty i wyposażenie: 166.620 zł, działalność charytatywna 39.787 zł, 

Kuria Diecezjalna: 77.369 zł, Seminarium Duchowne: 12.164 zł 
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Odszedł do wieczności ks. kan. Alfons Wolfgang Strala 

Kuria Diecezjalna Toruńska informuje, że dnia 7 lutego 

2019 r. zmarł w 87 roku życia i 60 roku kapłaństwa  

śp. ks. kan. Alfons Wolfgang Strala, emerytowany 

proboszcz Parafii w Okoninie, który przez kilka lat 

mieszkał na terenie naszej strzemięcińskiej parafii 

angażując się jednocześnie duszpastersko. 

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Księdza 

Biskupa Andrzeja Suskiego odprawiona była  

w sobotę, 9 lutego 2019 r. o godz. 1100 w kościele  

pw. św. Kazimierza w Kartuzach (ul. Dworcowa 8, 83-300 Kartuzy). 

Polecajmy zmarłego Kapłana Bożemu Miłosierdziu. 

 

INTENCJE 11.02.2019 r.  –  17.02.2019 r. 

Poniedziałek – 11.02.2019 r. – NMP z Lourdes 

  700 + Marek Bartnicki (w 2 r. śm.) 
  830 + Mąż Józef Łukaszewski, siostra Stefania, bracia: Kazimierz, Gerard i 

Stanisław oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

1000 Msza św. w intencji Sybiraków 

1200 Msza św. z okazji z okazji Światowego Dnia Chorego 

1800 + Babcia Urszula (w 2 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1800 + Józefa Cieszewska – gregorianka 

1800 + Wanda Nowicka – popogrzebowa 

Wtorek – 12.02.2019 r. 
  700 W podziękowaniu za otrzymane laski, z prośbą o dalszą opiekę i pomoc 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin 

  830 + ks. Józef (w 22 r. śm.) 

  830 + Józefa Cieszewska – gregorianka 

1800 + Mąż Marian Zalewski, rodzice, bratowa i bracia z rodziny Zarębskich 

1800 + Irena Pelzner – popogrzebowa 

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

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej na dalsze lata dla mamy Jolanty  

z okazji 83 urodzin 

Środa – 13.02.2019 r. 

  700 + córka Katarzyna i Henryka, zmarli z rodziny Gisickich i Kubickich 

  830 + Mąż Stanisław Krzemiński (w 30 r. śm.), rodzice z obojga stron oraz 

rodzeństwo 

  830 + Józefa Cieszewska – gregorianka 

1800 + Kazimierz (w dniu urodzin ), Leokadia, Stefan Sikorscy, ks. Jan, zmarli 

z rodziny Sikorskich i Bartlewicz 

1800 + Mama Krystyna, ojciec Zdzisław i dziadkowie z obojga stron 

Czwartek – 14.02.2019 r. – Świętych Cyryla i Metodego 

  700  

  830 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Michała w 

dniu urodzin oraz jego rodziny 

1800 + Mąż Donat (w 1 r. śm.) oraz zmarli z rodziny 

1800 + Mąż  Romuald Skoneczny (w 13 r. śm.) oraz zmarli rodzice z obojga 

stron i zmarli z rodziny 

1800 + Józefa Cieszewska – gregorianka 

Piątek – 15.02.2019 r. 

  700  

  830 + Józefa Cieszewska – gregorianka 

1800 W intencji GMOP i Opiekuna ks. Bartka 

1800 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla męża Adama Zalewskiego  

z okazji 70 urodzin 

1800 + Krystyna Lange–Dobecka – popogrzebowa 

Sobota –16.02.2019 r. 

   700  

   830 + Rodzice: Andrzej i Anastazja Dudek, Alfons i Helena Klasińscy 

   830 + Józefa Cieszewska – gregorianka 

1800 + Barbara Lange (w 1 r. śm.) i Eugeniusz Lange (w r. śm) oraz zmarli  

z rodziny z obojga stron 

1800 + Konstanty Fabiński (w 8 miesięcy po śmierci) oraz zmarli rodzice  

z obojga stron 

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

i Dary Ducha Świętego na dalsze lata dla wnuka Filipa w 18 rocznicę 

urodzin – intencja od  Babci 

Niedziela - 17.02.2019 r. 
  700 + Rodzice: Jan i Helena oraz bracia: Kazimierz, Władysław i zmarli  

z rodziny Marońskich 

  930 + Józef Świtkowski (w 1 r. śm.) i zmarli z rodziny 

  930 + Irena Mulawa i zmarli z rodziny 

1100góra  + Czesława Węgrzynowska (w 22 r. śm.) 

1100dół Z prośbą o wiarę dla syna Patryka 

1230 + Wanda Przeworska (w dniu urodzin) i tata Bronisław 

1230 + Mąż Jan (w 20 r. śm) i zmarli rodzice: Franciszek i Antonina 

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

i opiekę Matki Bożej dla Teresy z okazji 70 urodzin 

1500 + Mąż, ojciec, dziadek Franciszek Stefański oraz rodzice z obojga stron 

1500 + Józefa Cieszewska – gregorianka 

1600dół Msza św. w NFRR 

1800 + Edward Wegner (w 11 r .śm.) i zmarli rodzice z obojga stron 


