
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XXX Niedzielę Zwykłą 

1. W imieniu Grudziądzkiego Centrum Caritas pragniemy podziękować za 

ofiary złożone do puszek podczas zbiórki na „Pomoc dla Krzysia”. 

Zebraliśmy i przekazaliśmy 2.350 zł. 

2. W dniu dzisiejszym gościem naszej Wspólnoty Parafialnej jest Pan 

Zbigniew Branach. Autor esejów i słuchowisk radiowych oraz kilkunastu 

książek. Nasz gość po każdej Mszy św. przedstawi świadectwo o świętym 

Janie Pawle II i błogosławionym ks. Jerzym Popiełuszko. Po prelekcji, 

przy wyjściu z kościoła, będzie można nabyć książki naszego gościa: 

Zlecenie na Popiełuszkę i Spisek stulecia – o zamachu na Jana Pawła II. 

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

połączona z nabożeństwem różańcowym. Po Mszy św. – spotkanie 

Kręgu Biblijnego. 

4. Zbliża się koniec października. Zachęcamy do udziału w ostatnich już 

nabożeństwach różańcowych, które w naszym kościele odprawimy:  

dla dzieci w poniedziałek i środę o godz. 1630, a dla młodzieży  

i dorosłych o godz. 1730. 

5. Msze św. w uroczystość Wszystkich Świętych w naszym kościele 

odprawione będą o godz. 700, 930, 1100, 1230 i 1800. Jest to uroczystość 

nakazana, w związku z tym każdy katolik tego dnia powinien uczestniczyć 

we Mszy św. Nie obowiązuje natomiast w tym dniu post piątkowy. 

6. W sobotę – Dzień Zaduszny. Msze św. – o godz. 700, 930, 1630 i 1800. 

7. W najbliższą I sobotę miesiąca z racji Dnia Zadusznego nie będzie 

nabożeństwa wynagradzającego Niepokalanemu Sercu Maryi  
za grzechy całego świata. Natomiast w tym dniu kapłani odwiedzą 

chorych z posługą sakramentalną. 

8. W niedzielę za tydzień odbędzie się zbiórka do puszek na tegoroczną 

edycję akcji „Rodacy Bohaterom”. Zbiórkę prowadzić będą członkowie 

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które jest organizatorem tej akcji 

na terenie naszej parafii. Zebrane środki zostaną przeznaczone na transport 

darów dla kombatantów oraz ubogich Polaków mieszkających na Kresach. 

Za 20 zł będzie można również nabyć reprodukcje świętych obrazów ze 

wspólnoty Miłosierdzia Bożego na Litwie Zachęcamy do wsparcia akcji. 

9. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Mirosław Kacała z ul. Korczaka 7, lat 69 

+ Henryk Krasiński z ul. Śniadeckich 12, lat 70 

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 

  
 

                        

Odpusty Zupełne 

W Uroczystość Wszystkich Świętych po południu i przez cały Dzień Zaduszny 

w każdym kościele i kaplicy można uzyskać odpust zupełny za zmarłych. 

Należy spełnić zwykłe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia św., 

modlitwa w intencjach Papieża) oraz wykluczyć przywiązanie  

do jakiegokolwiek grzechu. 

W dniach od 1 do 8 listopada (codziennie jeden raz) za pobożne nawiedzenie 

cmentarza oraz odmówienie jakiejkolwiek modlitwy w intencji zmarłych, 

można uzyskać odpust zupełny za zmarłych. 

Wypominki jednorazowe i roczne 

Jedną z form pamięci o zmarłych są tak zwane wypominki, które można 

składać w biurze parafialnym. Kartki na wypominki wyłożone są obok 

Biuletynu. Wypominki roczne odczytywane będą podczas Mszy św.  

za zmarłych w drugi piątek każdego miesiąca o godz. 1700, wypominki 

jednorazowe – w Dzień Zaduszny po Mszach św. o godz. 930 i 1800  

a w dniach od 4 do 8 listopada po Mszach św. o godz. 830 i 1800. 

Msze św. na Cmentarzu 

W uroczystość Wszystkich Świętych o godz. 1400 na Cmentarzu w Parku 

Miejskim zostanie odprawiona Msza św., natomiast o godz. 1445 wyruszy 

procesja żałobna. W Dzień Zaduszny o godz. 1500 w kaplicy cmentarnej 

odprawiona zostanie Msza św. za wszystkich spoczywających na cmentarzu. 
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Rycerstwo Niepokalanej (MI) 

Odpowiadając za prośby kilkunastu wiernych naszej parafii podejmiemy próbę 

założenia w naszej parafii Rycerstwa Niepokalanej. Wstępem będzie 

zaproszenie o. Stanisława Pięty – franciszkanina odpowiedzialnego  

za Rycerstwo w Polsce. Wygłosi on kazania podczas wszystkich Mszy św.  

w najbliższą niedzielę, czyli 3 listopada.  

Twórcą Milicji Niepokalanej, bo taką pierwotnie nosiło nazwę Rycerstwo jest 

św. Maksymilian Maria Kolbe. Ten młody franciszkanin zgromadził w Rzymie 

wokół siebie kilku zapaleńców celem przeciwstawienia się ośmieszaniu 

Kościoła przez jego wrogów. Rzecz dokonała się 16 października 1917 r.  

Św. Maksymilian był bacznym obserwatorem wydarzeń. Widział, że zło 

atakuje zdrową tkankę ludzkiej duszy. Potrzebne było zatem antidotum,  

by chorobę powstrzymać. Zainicjowany przez św. Maksymiliana ruch  

jest otwarty na wszystkich: tak na świeckich, jak na osoby duchowne. 

Więcej informacji o Rycerstwie Niepokalanej znajdziemy na stronie 

internetowej Rycerstwa https://mi-polska.pl  

INTENCJE 28.10.2019 r.  – 03.11.2019 r. 

Poniedziałek – 28.10.2019 r. – Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 
  700 + Michał – gregorianka 

  830 + Marian Szeligowski i rodzeństwo z obojga stron 

1800 W podziękowaniu za życie i pracę Sługi Bożego ks. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego dla dobra Kościoła, Ojczyzny i Świata 

1800 + Mąż Edwin Ziółkowski (w r. ur.) i rodzice z obojga stron 

1800 + Anna Durzyńska (w 1 miesiąc po śmierci) – intencja od rodziny 

Wtorek – 29.10.2019 r.  
  700  + Michał – gregorianka 

  830 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i pomoc Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin 

  830 + Za zmarłych z rodziny Kopkowskich i Gazdeckich 

180 + Bożena Grzebieniewska – popogrzebowa 

1800 + Stanisław Korozej – popogrzebowa 

1800 + Henryk Burkiewicz i zmarli z rodziny z obojga stron 

Środa – 30.10.2019 r. 
  700 + Michał – gregorianka 

  830 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

1800 + Rodzice: Ignacy, Regina, siostra Gabriela, Konstanty Szczepański oraz 

Helena i Celina Nowakowskie 

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

zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Marty z rodziną 

1800 + Tata Bronisław Przeworski (w 24 r. śm.) oraz mama Wanda 

Czwartek – 31.10.2019 r. 

  700 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla córek i ich rodzin 

  700 O szczęśliwą operację dla Lilianny 

  83o + Mąż Tadeusz Górny, rodzice, teściowie i siostrzeniec Andrzej oraz zmarli  

z rodziny z obojga stron 

1800 + Syn Fabian Mrozik (w 5 r. śm.) i mąż Grzegorz Mrozik (w 3 r. śm.)  

oraz zmarli z rodziny 

1800 + Rodzice: Maria i Aleksy Kitta 

1800 + Jadwiga Grześkowiak (w r. śm.) i zmarli z rodziny 

Piątek – 01.11.2019 r. – Wszystkich Świętych 

  700 + Marianna i Władysław Bartkowiak i zmarli z rodziny 

  700 + Zmarli z rodzin: Baran, Mulawa, Abramowicz i Sawickich 

  930 + Eugeniusz Grynda i zmarli z rodziny 

  930 + Tata Andrzej Grzegorek 

1100góra + Anna, Józef, Henryka Żebrowscy i zmarli z rodziny Ciaków i Żebrowskich 

1100góra + Zmarli z rodzin: Listosów i Tęsiorowskich 

1230 + Mama Helena Babińska (w 1 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1230 + Kazimierz Wańkowski i rodzice z obojga stron 

1800 + Jerzy Kikiel (w 3 r. śm.) 

1800 + Joanna, Jerzy Lewandowscy 

Sobota – 02.11.2019 r. – Wspomnienie Wiernych Zmarłych 

  700 + Mateusz Karasiński i Janina Karasińska 

  930 + Zmarli z rodzin: Mulawa, Sawickich, Baran i Abramowicz 

1800 + Rodzice: Władysława i Franciszek Kaznocha oraz zmarli z rodziny: 

Czekalskich i Kaznochów 

1800 + Rodzice: Marta i Piotr Leśniewscy oraz Marta i Władysław Langowscy  

i zmarli z rodziny 

Niedziela - 03.11.2019 r. 

  700 + Barbara Darczyńska – gregorianka 

  930 Żywy Różaniec 

  930 + Żona Halina (w 2 r. śm.) 

  930 + Jadwiga, Witold i Jan Morawscy 

1100góra + Rodzice: Anna, Józef, Janina, Józef i zmarli z rodziny: Tadrowskich  

i Wyszomierskich 

1100dół
 W intencji Panu Bogu wiadomej 

1230 + Jadwiga (16 r. śm.)  

1230 + Rodzice: Łucja i Alfons Jankowscy oraz Helena i Zygmunt Klimczuk 

1230 + Leokadia i Ignacy Kurpiewscy i zmarli z rodziny 

1500 + Teresa Langowska (w 5 r. śm.) oraz zmarli z obojga stron 

1600 dół  Msza Święta w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego  

1800 + Teresa i Edward Bartoś, Krystyna i Stanisław Kowalscy 
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