
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XXXI Niedzielę Zwykłą 

1. Odpowiadając za prośby wiernych naszej parafii podejmujemy próbę 

założenia w naszej parafii Rycerstwa Niepokalanej. W związku z tym 

gościmy dzisiaj o. Stanisława Piętę – franciszkanina odpowiedzialnego  

za Rycerstwo w Polsce, który głosi kazania podczas wszystkich Mszy św.  

O godz. 1900 dla zainteresowanych ideą Rycerstwa Niepokalanej spotkanie 

z o. Stanisławem, który przestawi szczegółowo założenia tej wspólnoty.  

2. W dniu dzisiejszym członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży  

z naszej parafii przeprowadzają zbiórkę do puszek na wsparcie akcji pod 

nazwą „Rodacy Bohaterom”. 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. 

3. Spotkanie Akcji Katolickiej w tym miesiącu wyjątkowo w środę  

13 listopada o godz. 1900. 

4. Diecezjalny duszpasterz nauczycieli, ks. Mariusz Wojnowski, zaprasza  

na Mszę Świętą w intencji zmarłych nauczycieli, uczniów  

i pracowników oświaty, która zostanie odprawiona w poniedziałek  

4 listopada o godz. 1800 w Bursie Caritas (ul. Chełmińska 91).   

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. Po Mszy św. – spotkanie Kręgu 

Biblijnego. 

6. W czwartek o godz. 1630 – spotkanie Apostolatu Margaretka; 

nabożeństwo o dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych o godz. 1730. 

7. Do 8 listopada włącznie (codziennie jeden raz) można uzyskać odpust 

zupełny za zmarłych. Warunkiem jest pobożne nawiedzenie cmentarza 

oraz odmówienie jakiejkolwiek modlitwy w intencji zmarłych. 

8. W sobotę o godz. 1000 w górnym kościele spotkanie formacyjne 

młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. 

9. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza – przeznaczona na potrzeby 

naszej parafii. Polecamy ją ofiarności wiernych. 

10. W biurze parafialnym można jeszcze składać tak zwane wypominki. 

Wypominki roczne odczytywane będą podczas Mszy św. za zmarłych  

w drugi piątek każdego miesiąca o godz. 1700, wypominki jednorazowe  

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

 

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 

  
 

                        

Apel Policji o ostrożność na drogach 

Na prośbę bpa Wiesława Śmigla publikujemy apel Policji o ostrożność na 

drogach 

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 r. na drogach regionu doszło do 

712 wypadków drogowych, w których śmierć poniosły 164 osoby i 746 zostało 

rannych – to o 50 osób więcej, niż w roku ubiegłym. Niewątpliwie na to 

zjawisko wpływ mają nierozerwalne elementy, tj. człowiek-droga-pojazd. 

Prowadzone przez Policję analizy wskazują, iż od kilku lat głównymi 

przyczynami zdarzeń drogowych z winy kierującego pojazdem są: 

 niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, 

 niestąpienie pierwszeństwa przejazdu. 

Śmierć człowieka wiąże się z ogromną tragedią dla rodziny, przyjaciół oraz 

znajomych. Sprawca wypadku poniesie konsekwencje prawne, ale i w jego 

pamięci na długie lata pozostaną traumatyczne wspomnienia. Koniecznym 

zatem jest podjęcie natychmiastowych działań, aby ograniczyć liczbę zdarzeń 

drogowych, szczególnie z ofiarami w ludziach. Czas również na zmiany w 

świadomości człowieka, jako użytkownika dróg - potencjalnie każdy z nas 

może stać się ofiarą wypadku drogowego. Wsiadając za kierownicę pojazdu, 

wchodząc z domu, każdy ma obowiązek postępować zgodnie z literą prawa. 

 

Nr 1130 

03.11.2019 r. 

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


Odnieść też należy się do zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych 

uczestników ruchu drogowego, jakimi są piesi i rowerzyści. Nieoświetlone 

drogi, zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi oraz niewłaściwy sposób 

korzystania z dróg przez samych pieszych sprawiają, że wzrasta ryzyko 

zaistnienia zdarzenia drogowego. Bezpieczeństwo pieszych na drodze, 

zwłaszcza poza obszarem zabudowanym, zależy w dużej mierze od Ich dobrej 

widoczności. Pieszy powinien pamiętać o swoim bezpieczeństwie i zadbać o 

to, aby być widocznym na drodze. Dlatego zachęcamy do korzystania z 

elementów odblaskowych. Pieszy posiadający takie elementy widoczny jest z 

odległości 150 metrów, natomiast bez nich odległość ta maleje do 40 metrów. 

Zwracam się również z apelem do pieszych, aby zachowali szczególną 

ostrożność w obrębie przejść dla pieszych, aby przed wejściem na jezdnię 

zawsze upewnili się, czy ich zachowanie nie doprowadzi do zdarzenia 

drogowego. 

W trosce o bezpieczeństwo na drogach, apelujemy do wszystkich 

uczestników ruchu drogowego o rozwagę i przestrzeganie przepisów 

prawa o ruchu drogowym. Pamiętajmy - na drodze nie jesteśmy sami, 

obok nas są też inni. 

insp. Paweł Spychała Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy 

 

INTENCJE 04.11.2019r.  –  10.11.2019r.  

Poniedziałek – 04.11.2019 r. – św. Karola Boromeusza 

  700 + Mama Maria Maksym (w 3 r. śm.) 

  830 + Barbara Darczyńska – gregorianka 

1800 + Jadwiga (w 18 r. śm.), Mieczysław Edwartowscy oraz zmarli z rodzin  

z obojga stron 

1800 + Rodzice: Jan i Władysława oraz siostra Urszula Topolewska 

1800 + Mąż Zygmunt, rodzice: Helena i Maksymilian oraz rodzeństwo: Roman, 

Helena i Wanda 

Wtorek – 05.11.2019r. 
  700 + Aleksandra, Stanisław, Mieczysław, Jan i Stanisław Woźniak 

  830 + Barbara Darczyńska – gregorianka 

1800 + Rodzice: Zofia, Bronisław, Bogumiła, Wioletta, Stanisław i zmarli z rodziny 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

1800 + Rodzice: Władysława i Czesław, Helena i Bronisław oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące 

1800 + Teresa Zdziebłkowska (w 2 r. śm.) – intencja od koleżanek 

Środa – 06.11.2019r. 

  700 + Mama Klara Skorzybót (w 10 r. śm.) 

  830 + Barbara Darczyńska – gregorianka 

1800 + Stanisław Zimny i zmarli z rodziny: Różyckich i Zimnych 

Czwartek – 07.11.2019r. 

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

opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Bożeny 

  830 + Barbara Darczyńska – gregorianka 

1800 O Boże błogosławieństwo dla ks. Bartka, opiekuna Apostolatu. Margaretka  

i dla kapłanów pracujących w naszej Parafii 

– intencja od Apostolatu Margaretka 

1800 + Marek Bartnicki 

Piątek – 08.11.2019r. 

  700 + Barbara Darczyńska – gregorianka 

  830 + Mąż Zdzisław i dusze w czyśćcu cierpiące 

1700 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

1800 + Jerzy Brzezicki – popogrzebowa 

1800 + Zenon Michałowski – popogrzebowa 

Sobota – 09.11.2019 r. Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej  

  700 + Barbara Darczyńska – gregorianka 

  830 + Zmarli z rodziny: Krystyna i Henryk, Irena i Edward oraz Ryszard, Jerzy  

i Jan 

1800 + Jadwiga Angowska (w 15 r. śm.), tata Tadeusz, brat Włodzimierz  

oraz teściowie 

1800 + Mąż Franciszek Osiński (w dniu urodzin) oraz rodzice z obojga stron  

i zmarli z rodziny 

1800 + Łucja i Alfons Cibora, Józefina, Bronisław i Zbigniew Pawłowscy, Gertruda 

i Jan Kanicz 

Niedziela 10.11.2019r. 

  700 + Barbara Darczyńska – gregorianka 

  930 W intencji Rodzin Szensztackich 

  930 + Jadwiga Panter – intencja od rodzin Kruszkiewicz i Kuropatwa 

1100góra  + Rodzice: Stefania i Bronisław Dziedziak 

1100dół + Felicja Bartoszyńska (w 3 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron 

1230 + Mama, babcia Klara Zakrzewska i dziadek Feliks Zakrzewski  

– intencja od córki Żanety z rodziną 

1230 + Mąż Janusz Hejnej (w 16 r. śm.), rodzice oraz Karolina i Czesław 

Borkowscy i ich rodzice 

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

i opiekę Matki Bożej dla Katarzyny z okazji 30 urodzin 

1500 + Zmarli rodzice z obojga stron, siostra Urszula i żona Agnieszka Simson  

(w 3 r. ś.) – intencja od męża, dzieci i wnuków  

1500 + Mąż Tadeusz Tabor (w 10 r. śm.) i zmarli z rodziny Tabor i Kieloch 

1600dół Msza Święta w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego 

1800 + Mąż Marian Rolewicz (w 3 r. śm.) i zmarli z rodziny 


