
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na V Niedzielę Wielkanocy 

1. W dniu dzisiejszym o godz. 1100 do górnego kościoła zapraszamy 

dzieci, które w ubiegłym roku przystąpiły po raz pierwszy  

do Komunii Świętej. Dzieci te przychodzą, o ile to możliwe, ubrane  

w alby. Prosimy również o zabranie ze sobą świec w celu odnowienia 

przyrzeczeń chrzcielnych. 

2. W dniu dzisiejszym – zbiórka do puszek na działalność 

Grudziądzkiego Centrum Caritas. 

3. W najbliższy poniedziałek o godz. 1900 w sali na dole będzie miało 

miejsce nadzwyczajne posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej 

i Gospodarczej oraz osób odpowiedzialnych za poszczególne ruchy  

i stowarzyszenia działające w naszej parafii. Spotkanie poświęcone 

będzie min. przygotowaniom do Festynu Parafialnego oraz organizacji 

Procesji Fatimskich. 

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

połączona z Nabożeństwem Majowym i  poprzedzona śpiewem 

Godzinek. Po wieczornej Mszy Św. odbędzie się spotkanie Kręgu 

Biblijnego.  

5. W czwartek o godz. 1900 – spotkanie Wspólnoty Modlitewno – 

Ewangelizacyjnej Emaus. Temat: Dzieje Apostolskie 1.15-26. Kolejne 

spotkanie – 30 maja bezpośrednio po Mszy św. wieczornej. 

6. W piątek w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego o godz. 1900 

odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Pokolenie JP II. 

7. Nabożeństwo Majowe odprawiać będziemy  codziennie (z wyjątkiem 

środy) po wieczornych Mszach Świętych. 

8. Dnia 1 czerwca 2019 r. parafia nasza organizuje wyjazd na Pola 

Lednickie. Cena dla osób zamieszkałych na terenie naszej parafii  

to 40 zł, natomiast spoza niej 50 zł. Zapisy w biurze parafialnym. 

9. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Waldemar Steffer z ul. Śniadeckich 36, lat 75 

+ Anna Szczytkowska z ul. Okulickiego 7, lat 59 

+ Gertruda Wąsikowska z ul. Śniadeckich 27, lat 78 

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 16.00 do 18.00  

oraz w środę i piątek od 10.00 do 12.00  

  
 

                        

Dziękujemy rodzicom i dzieciom I Komunijnym 

Pragniemy podziękować rodzicom i dzieciom przyjętym w ubiegłą 

niedzielę do I komunii św. za ofiary złożone na rzecz naszej parafii. Zebrana 

została kwota 1.450 zł. Dzięki temu odnowiliśmy trzy kielichy mszalne. 

Dzieci przekazały również 396 zł na działalność w krajach misyjnych.  

Za wszelkie złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

Pielgrzymka do Częstochowy i Krakowa 

W dniach od 23 do 24 maja (czwartek – piątek) będzie miała miejsce 

autokarowa Pielgrzymka do Częstochowy i Krakowa. W programie: Jasna 

Góra w Częstochowie (czwartek), sanktuarium Miłosierdzia Bożego, 

sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie oraz sanktuarium Matki Bożej 

w Gidlach (piątek). Koszt pielgrzymki –170 zł. W ramach kosztu: przejazd 

autokarem i nocleg w Krakowie – Łagiewnikach. Wyżywienie we własnym 

zakresie. W piątek będzie możliwość zamówienia śniadania i obiadu na 

trasie.  

Modlitwa za Kościół w Chinach 

W piątek przypada wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych. Papież 

Benedykt XVI ustanowił to wspomnienie dniem modlitwy za Kościół  

w Chinach. Odpowiedzmy na ten apel papieża. W tej intencji odprawimy 

nabożeństwo majowe.  
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Festyn Parafialny pod hasłem: ”Parafia Dzieciom” 

Tradycyjne w pierwszą niedzielę po Dniu Dziecka tj. 2 czerwca 2018 r.  

w godzinach od 15.00 do 21.00 parafia nasza organizuje Festyn Parafialny 

pod hasłem: „Parafia Dzieciom”. Całkowity dochód z festynu zostanie 

przeznaczony na zorganizowanie wakacyjnego wypoczynku dla dzieci  

i młodzieży z naszej parafii. W związku z tym zwracamy się z prośbą  

o wsparcie organizacji Festynu, czy to przez ufundowanie nagród 

związanych z cegiełkami dobroci czy przez złożenie ofiary pieniężnej na 

organizację festynu. Kosz na nagrody i skarbonka będą stały przy Ołtarzu 

Miłosierdzia do końca maja. Zachęcamy także jak najliczniejszą grupę 

parafian do upieczenia ciasta, które będzie można złożyć w darach 

ofiarnych 2 czerwca podczas Mszy św. o godz. 930, lub w godzinach 

późniejszych w Sali Parafialnej. Już dzisiaj wszystkich zapraszamy na nasz 

Festyn. 

INTENCJE 20.05.2019r.  –  26.05.2019r.  

Poniedziałek – 20.05.2019 r. 
  700 O światło Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla rodziny 

  830 + Teresa, Alojzy Wiśniewscy, rodzice i rodzeństwo z obojga stron oraz 

Małgorzata, Maryla i Edward 

1800 + Konstanty Fabiński – gregorianka 

1800 O zdrowie, błogosławieństwo Boże dla Piotra z okazji 70 urodzin 

1800 + Janusz Miecznikowski (w dniu urodzin) 

Wtorek – 21.05.2019 r. 
  700  

  830 + Marianna Szopińska (w dniu urodzin ), mama Joanna Ryś (w dniu 

urodzin i z okazji Dnia Matki) oraz zmarli z rodziny 

1800 + Konstanty Fabiński – gregorianka 

1800 + Tata Konstanty (w 20 r. śm.), mama Franciszka (z okazji Dnia Matki) 

1800 O Dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla mamy Ireny 

(w dniu 69 urodzin) oraz dla siostrzenicy Mai (w dniu 13 urodzin) 

Środa – 22.05.2019 r. 

  700 + Aleksandra Wozniak (z okazji Dnia Matki) 

– intencja od córki Haliny i syna Eugeniusza 

  830  

1800 + Bonifacy Malinowski (w 3 r. śm. i z okazji imienin) 

1800 + Konstanty Fabiński – gregorianka 

1800 + Helena Wróblewska (w dniu urodzin) i Kazimierz Wróblewski 

Czwartek – 23.05.2019 r. 

  700  

  830  

1800 + Konstanty Fabiński – gregorianka 

1800 + Mama Urszula Ceranowska (w 1 r. śm.) i ojciec Henryk Ceranowski 

oraz dziadkowie z obojga stron 

1800 + Rodzice: Maria i Bronisław Kierzkowscy 

Piątek – 24.05.2019 r. – NMP Wspomożycielki Wiernych 

  700  

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

opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Ireny z okazji 70 rocznicy urodzin – 

intencja od dzieci i wnuczek 

1800 + Konstanty Fabiński – gregorianka 

1800 + Rodzice: Helena i Józef Buczkowscy, Gertruda i Marian Drzymalscy 

oraz Joanna Drzymalska 

1800 + Rodzice: Lucyna i Stefan Rudniccy (w r. śm.) oraz teściowie: Wacława 

i Józef  Dybińscy oraz zmarłe rodzeństwo z obojga stron 

Sobota – 25.05.2019 r. 

  700 + Rodzice: Maria i Stefan Maksym oraz dziadkowie i rodzeństwo  

z obojga stron 

  700 + Zdzisław Cieślak (w 16 r. śm.) i zmarli z obojga stron 

  830 + Maciej Moskal (w 1 r. śm.) 

  830 + Mama Helena (z okazji Dnia Matki) 

1800 + Ojciec Henryk (w 30 r. śm.), mama Helena (w 14 r. śm.), brat Zbigniew 

oraz dziadkowie z obojga stron 

1800 + Konstanty Fabiński – gregorianka 

1800 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo  

i opiekę Matki Bożej na dalsze lata dla Beaty i Andrzeja oraz synów 

Kacpra i Kuby 

Niedziela 26.05.2019 r. 

  700 + Mama Klara Skorzybót 

  930 + Rodzice: Stefan i Cecylia (z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca) 

  930 Msza św. dziękczynna za odzyskanie niepodległości przez miasto 

Grudziądz i powrót do macierzy, z prośbą o błogosławieństwo na dalsze 

lata dla naszego miasta i naszej Ojczyzny 

11góra + Mama Władysława Balicka (z okazji Dnia Matki i w 31 r. śm.) 

11dół + Hygina, Weronika, Konstancja, Helena 

1230 + Tadeusz Chabucki (w 8 r. śm.) i  zmarli rodzice z obojga stron 

1230 + Mama Władysława Kaznocha (w 16 r. śm.) 

1500 + Mama Łucja Jankowska (w r. śm.) i zmarli z rodziny 

1500 + Anna Nawrocka (w 9 r. śm.) oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

1600 Msza św. w NFRR 

1800 + Stanisława i Janina 

1800 + Konstanty Fabiński – gregorianka 

1800 + Bożena Maria Jankiewicz – popogrzebowa 


