
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na I Niedzielę Wielkiego Postu 

1. W imieniu o. Grzegorza Dobroczyńskiego i wolontariuszy, którzy  

w ubiegłą niedzielę zbierali ofiary na rzecz Projektu Zambia 2019, 

pragniemy podziękować wszystkim ofiarodawcom za złożony dar serca. 

Zebrano 4.998 zł. 

2. W dniu dzisiejszym o godz. 1730 – Gorzkie Żale, które ze względu  

na rekolekcje odprawimy bez kazania pasyjnego.  

3. Dzisiejsza kolekta gospodarcza przeznaczona jest na opłacenie 

kosztów ogrzewania okresu zimowego oraz na cele gospodarcze naszej 

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

4. W tym tygodniu ze względu na rekolekcje nie będzie spotkania Kręgu 

Biblijnego. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

6. W czwartek o godz. 1600 – spotkanie Parafialnego Klubu Seniora,  

o godz. 1630 – katecheza sakramentalna dla dzieci 

pierwszokomunijnych, o godz. 1900 – spotkanie Wspólnoty 

Modlitewno – Ewangelizacyjnej Emaus. 

7. W piątek o godz. 1500 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i Adoracja 

Najświętszego Sakramentu, która potrwa do godz. 1620.  

Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 1630, a dla dorosłych i młodzieży 

po Mszy św. o godz. 1800.  

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

o godz. 1730 – modlitwa Krucjaty Różańcowej w intencji Ojczyzny,  

o godz. 1930 – w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarpnie 

odbędzie się kolejne spotkanie młodzieży Pokolenia Jana Pawła II. 

9. W najbliższą niedzielę zbiórka do puszek na misyjne dzieło pomocy 

„Ad Gentes”. 

10. Od najbliższej niedzieli na Gorzkie Żale połączone z kazaniem 

pasyjnym zapraszamy godz. 1715. Msza św. po Gorzkich Żalach  

o godz. 1800 – bez kazania. 

11. W Biurze Parafialnym w godzinach urzędowania można pobierać 

kartki od spowiedzi wielkanocnej. 

12. W minionym tygodniu odeszła do wieczności: 

+ Grażyna Pękała z ul. Śniadeckich 5, lat 55 

Wieczny odpoczynek racz jej 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  

  
 

 

Parafialne Rekolekcje Wielkopostne 

Rozpoczynamy dzisiaj Parafialne Rekolekcje 

Wielkopostne dla dzieci, młodzieży  

i dorosłych. Poprowadzi o. Wojciech Bieszke – 

redemptorysta z Torunia. Trwać będą do środy 

włącznie.  

Kazania rekolekcyjne dla dorosłych głoszone będą podczas wszystkich 

Mszy św. niedzielnych natomiast od poniedziałku do środy podczas Mszy 

św. o godz. 700 i 1800. Msza św. o godz. 830 –  z uwagi na rekolekcje  

dla dzieci, odprawiana będzie w tych dniach w dolnym kościele. 

Rekolekcje dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do środy:  

 o godz. 900 – dla dzieci klas I-III,  

 o godz. 1100 – dla młodzieży klas VII, VIII, Gimnazjum i Liceum,  

 o godz. 1300 – dla dzieci klas IV-VI.  

We wtorek od godz. 1600 do 1800 – spowiedź rekolekcyjna. We wtorek  

i środę – kolekta dla Księdza Rekolekcjonisty, będąca wyrazem 

wdzięczności za wygłoszone Słowo Boże. 

Zachęcamy do licznego udziału, abyśmy z jak największą gorliwością 

weszli w doświadczenie Wielkiego Postu. 
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Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami 

II niedzielę Wielkiego Postu w Polskim Kościele przeżywamy jako Dzień 

Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Konferencja Episkopatu 

Polski w 2005 r. zdecydowała, że ofiary zbierane do puszek w II Niedzielę 

Wielkiego Postu są przeznaczone na pomoc polskim misjonarzom poprzez 

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. 

Postarajmy się wesprzeć naszymi ofiarami misjonarzy i ich posługę. Każda 

złotówka ofiarowana z miłością ubogim na misjach procentuje dobrem  

i nadzieją. Liczą się nawet niewielkie ofiary, gdyż zebrane razem stanowią 

rzekę solidarności i braterstwa. Misjonarze są wdzięczni nam za to, że w ich 

dłonie wkładamy miskę ryżu, dzban czystej wody, lekarstwa, przybory 

szkolne i zeszyty, odzież i obuwie, którymi dzielą się z żyjącymi w nędzy. 

Akcja stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie 

Zapraszamy całą wspólnotę parafialną do udziału w zbiórce zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt RTV i AGD np. pralki, 

telewizory, komputery). Zbiórka będzie miała miejsce w jednym z garaży 

pod plebanią od 18 do 22 marca w godzinach od 900 do 1300. Dzięki takim 

zbiórkom wybudowano studnię w Czadzie, wykończono szkołę  

w Demokratycznej Republice Konga, wsparto działalność sierocińca  

w Zambii. Zbiórka prowadzona jest w ramach akcji stowarzyszenia Pomoc 

Kościołowi w Potrzebie. 

INTENCJE 11.03.2019 r.  –  17.03.2019 r. 

Poniedziałek – 11.03.2019 r. 
  700 + Za dusze w czyśćcu cierpiące 

  830 + Rodzice: Stanisława i Jan, dziadkowie: Teofila i Piotr, chrzestna Janina 

i dusze w czyśćcu cierpiące 

1800 + Kazimierz Czaplicki – gregorianka 

1800 + Wanda Nowicka – intencja od rodziny Juraków z Lublina 

1800 Msza św. dziękczynna za dar przeszczepu, z prośbą o łaskę Nieba  

dla Dawcy 

Wtorek –12.03.2019 r. 
  700  

  830 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

1800 + Kazimierz Czaplicki – gregorianka 

1800 + Szczepan Bonikowski – intencja od sąsiadów 

1800 + Renata Paczkowska (w rocznicę urodzin) 

Środa – 13.03. 2019 r. 

  700  

  830  

1800 + Kazimierz Czaplicki – gregorianka 

1800 + Tata Iwan (w 14 r. śm.), dusze w czyśćcu cierpiące oraz z prośbą o opiekę 

Matki Bożej dla Magdaleny w dniu urodzin 

1800 + Syn Tomasz (w 19 r. śm.) 

Czwartek – 14.03.2019 r. 
  700 + Kazimierz Czaplicki – gregorianka 

  830  

1800 + Henryk Wasielewski – popogrzebowa 

1800 + Stefania i Leon Rojek, rodzeństwo: Henryka, Bolesław, Józef i Stefan 

oraz zmarli z rodziny 

Piątek – 15.03.2019 r. 

  700 + Kazimierz Czaplicki – gregorianka 

  830  

1800 W intencji GMOP i opiekuna ks. Bartka 

1800 + Mąż Klemens Szurek (w dniu urodzin) 

1800 + Alina, Stanisław Gończewscy i Julcia Cierzyńska 

Sobota – 16.03.2019 r. 

  700 + Kazimierz Czaplicki – gregorianka 

  830 + Mariusz Wróblewski – popogrzebowa 

1800 + Krzysztof Szynkowski (w dniu urodzin) i zmarli z rodziny 

1800 + Rodzice: Stefania i Zenon Wojciechowscy – intencja od dzieci 

1800 + Mąż Zygfryd Balicki (w 9 r. śm.), rodzice i teściowie z obojga stron, 

dziadkowie, siostra Teresa, za pomordowanych z rodziny w obozie 

Hitlerowskim i dusze w czyśćcu cierpiące – intencja od żony z rodziną 

Niedziela - 17.03.2019r. 
  700 + Mąż Ryszard (w 12 r. śm.), syn Tomasz, rodzice z obojga stron i zmarli 

z rodziny 

  930 + Kazimierz Czaplicki – gregorianka 

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

i opiekę Matki Bożej dla Zbigniewa  w dniu urodzin 

11góra + Rodzice: Wilhelmina i Jan, dziadkowie z obojga stron i siostra Anna  

(w 10 r. śm.) 

1100dół W podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą o błogosławieństwo Boże 

i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla dzieci i wnuków 

1230 + Kazimierz Nawrocki (w 2 r. śm.) – intencja od żony oraz córek  

z rodzinami 

1230 O Boże błogosławieństwo dla wnuczki Zuzanny w dniu 6 urodzin 

1230 W podziękowaniu za pomoc 

1500 + Zofia (w r. śm.), Antoni, Zygmunt, Irena, Suchojad oraz dziadkowie  

z obojga stron 

1500 + Tadeusz Tabor (w dniu urodzin) i zmarli z rodziny Tabor i Kieloch 

1600 Msza św. w NFRR 

1800 + Ignacy Wróblewski (w 4 r. śm.) 


