
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na VI Niedzielę Zwykłą 

1. Podczas dzisiejszej niedzieli – zbiórka do puszek na działalność 

Grudziądzkiego Centrum Caritas. 

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

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

poprzedzona śpiewem Godzinek w dolnym kościele. 

5. W czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 Spotkanie Bractwa Św. Józefa  

6. W piątek z okazji święta Katedry Świętego Piotra Apostoła modlić się 

będziemy o ducha apostolskiej gorliwości, zdrowie i potrzebne łaski dla 

papieża Franciszka. 

7. Nawiązując do tradycji naszej parafii zapraszamy na Mszę św.  

za Ojczyznę i nasze Miasto, którą odprawiać będziemy do końca roku  

w każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 930. 23 stycznia 2020 r. 

przypada bowiem 100 rocznica odzyskania niepodległości przez 

Grudziądz. 

8. Ze względu na możliwość rozliczenia PIT za 2018 r. w usłudze Twój e-

PIT, dzięki której automatycznie i bezpłatnie zostaną przygotowane 

PIT-y przez system na podstawie danych zgromadzonych przez 

administrację skarbową nie będzie już w tym roku możliwości 

skorzystania z pomocy Biura Parafialnego przy rozliczeniu PIT. 

9. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Henryk Wasilewski z ul. Śniadeckich 58, lat 82 

+ Kazimierz Szczepański z ul. Zamenhoffa 26, lat 89 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…  

Usługa Twój e-PIT 

Usługa Twój e-PIT w 2019 r. będzie dostępna dla podatników 

rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Rozliczenia roczne za 

2018 r. w usłudze Twój e-PIT zostaną automatycznie i bezpłatnie 

przygotowane przez system na podstawie danych zgromadzonych przez 

administrację skarbową. Będzie je można sprawdzić już od 15 lutego 2019 

r. wyłącznie elektronicznie na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl. 

 
 

 

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  

  
 

 

Centrum Wolności Religijnej 

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris – polska organizacja pozarządowa 

z siedzibą w Warszawie – od czterech lat zajmuje się, między innymi, kwestią 

narastającego nie tylko w europejskich państwach, ale także w naszym kraju, 

zjawiska chrystianofobii. Instytut corocznie przekazuje do Organizacji 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie raport o przypadkach wandalizmu, 

aktach profanacji, naruszeń wolności religijnej, wolności sumienia oraz obrazy 

uczuć religijnych w całej Polsce.  

Liczba czynów motywowanych nienawiścią wobec chrześcijan stale rośnie, co 

wymaga usprawnienia systemu ich monitorowania oraz przeciwdziałania. W tym 

celu Instytut powołał Centrum Wolności Religijnej. Zajmuję się on 

opracowywaniem narzędzi prawnych, umożliwiających osobom wierzącym 

korzystanie bez przeszkód z pełni praw i wolności – szczególnie wolności religijnej, 

wolności sumienia, wolności słowa, wolności zrzeszania, obrony przed 

zastraszaniem, upokarzaniem, marginalizacją, cenzurą, groźbami oraz przemocą.  

Centrum Wolności Religijnej stanowi miejsce, do którego będzie mogła zgłosić się 

każda osoba, która została ofiarą lub była świadkiem aktu przemocy, 

dyskryminacji bądź nietolerancji wobec chrześcijan w Polsce. Na stronie: 

cwr.ordoiuris.pl znajduje się formularz, za pośrednictwem którego wszyscy, 

którzy doświadczyli aktów przemocy bądź dyskryminacji na tle religijnym, będą 

mogli je zgłosić. W przypadkach wymagających pomocy prawnej, zostanie ona im 

udzielona nieodpłatnie. 

bp Artur Miziński 

Sekretarz Generalny KEP 

Nr 1093 

17.02.2019 r. 

http://www.maksymilian.grudziadz.pl/
mailto:parafia@maksymilian.grudziadz.pl


Usługa Twój e-PIT cd. 

Aby uzyskać dostęp do swojego zeznania podatkowego za 2018 r., 

przygotowanego w ramach usługi Twój e-PIT, nie trzeba składać żadnego 

wniosku ani przynosić dokumentów do urzędu skarbowego – zeznanie 

będzie wystawione automatycznie i bezpłatnie dla wszystkich podatników. 

Co będzie zawierać Twój e-PIT 

W usłudze Twój e-PIT to system automatycznie przygotuje i udostępni dla 

podatnika zeznanie roczne. Usługa wykorzystuje przy tym wyłącznie te 

dane, które posiada administracja skarbowa. Są to informacje od 

pracodawców, dane z ubiegłorocznych zeznań dotyczące ulgi na dzieci czy 

informacje o organizacji pożytku publicznego, którą podatnik wskazał rok 

wcześniej. Jeżeli podatnik chce skorzystać np. z odliczenia darowizny na 

cele krwiodawstwa czy kultu religijnego, wydatków na cele rehabilitacyjne 

lub użytkowania internetu czy wpłat na IKZE – uzupełnia swoje zeznanie 

samodzielnie, po zalogowaniu do usługi. Resort finansów będzie oferować 

pomoc w przypadku pytań dotyczących rozliczenia (telefonicznie, e-

mailowo czy podczas czatu z konsultantem). Zeznanie w usłudze Twój e-

PIT jest wypełnione dla podatnika indywidualnie. Sposób rozliczenia 

można zmienić na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie 

wychowująca dzieci. Aby to zrobić, również wystarczy się zalogować do 

usługi i wybrać odpowiednią opcję. 

INTENCJE  18.02.2019 r.  –  24.02.2019 r. 

Poniedziałek –18.02.2019 r. 
  700  Za dusze w czyśćcu cierpiące 

  830 + Józefa Cieszewska – gregorianka 

1800 Z prośbą o wiarę dla syna Patryka 

1800 + Rodzice: Barbara (w 2 r. śm.) i Zygmunt (w 25 r. śm.) oraz zmarli  

z obojga stron 

1800 + Elżbieta Miłosz – popogrzebowa 

Wtorek – 19.02.2019 r. 
  700  

  830 + Józefa Cieszewska – gregorianka 

1800 + Krystyna Wrona – popogrzebowa 

1800 Z prośbą o wiarę dla syna Patryka 

1800 + Rodzice Maria i Jan oraz rodzeństwo Marcjanna, Jadwiga, Paweł  

i zmarli z rodziny  

Środa – 20.02.2019 r. 

  700 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę MB 

Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin 

  830  + Józefa Cieszewska – gregorianka 

1800 Z prośba o wiarę dla syna Patryka 

1800 + Marian Makowski (z okazji urodzin), zmarli rodzice i siostra Teresa 

1800 + Jadwiga Lewandowska – popogrzebowa 

Czwartek – 21.02.2019 r. 

  700  

  830 + Józefa Cieszewska – gregorianka 

  830 + Ryszard Walczak (w 1 r. śm.) 

1800 Z prośbą o wiarę dla syna Patryka 

1800 + Igor Rafiński (w dniu urodzin) 

1800 + Bogumiła Lipowska (w 10 r. śm.), zmarli z rodziny oraz Andrzej 

Przeczewski 

Piątek – 22.02.2019 r.  

  700  

  830 + Józefa Cieszewska – gregorianka 

1800 + Leokadia Murawska (w 11 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron- 

intencja od męża 

1800 + Jadwiga Lewandowska – intencja od sąsiadów 

1800 Z prośbą o wiarę dla syna Patryka 

Sobota – 23.02.2019 r.  

  700  

  830 + Józefa Cieszewska – gregorianka 

  830 + Kazimierz Żyłka – popogrzebowa 

1800 + Maria Rutkowska (w 16 r. śm.) 

1800 Z prośbą o wiarę dla syna Patryka 

1800 + Gertruda i Jan Kanicz i zmarli z rodzin Pawłowskich i Ciborów 

Niedziela - 24.02.2019 r. 
  700 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże Bł., 

zdrowie dla Anieli i Zbigniewa w 40 rocznicę ślubu oraz dla syna 

Michała z rodziną 

  930 + Mieczysław Panter 

  930 W intencji Ojczyzny i Miasta Grudziądz 

1100góra W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże Bł., zdrowie, opiekę 

Matki Bożej i Dary Ducha Św. dla Marioli (z okazji urodzin i imienin) 

1100dół Z prośbą o wiarę dla syna Patryka 

1230 + Maria i Henryk Obarscy, Elżbieta, Bogdan, Grzegorz Ściborowscy 

1230 + Tata Franciszek Kaznocha (w 8 r. śm.) 

1230 + Józefa Cieszewska – gregorianka 

1500 + Zygmunt Majewski i rodzice zmarli z obojga stron 

1500 + Feliks Gołecki 

1600 Msza Święta w NFRR 

1800 + Rodzice: Leokadia i Feliks Łęgowscy 

1800 + Felicja (w 5 r. śm.) i Jerzy Zyborowicz 

https://www.podatki.gov.pl/skontaktuj-sie-z-nami/
https://www.podatki.gov.pl/skontaktuj-sie-z-nami/

