
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XXXII Niedzielę Zwykłą 

1. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na cele gospodarcze naszej parafii. 

Za wszelkie ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

2. W imieniu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży pragniemy 

podziękować za wsparcie akcji pod nazwą „Rodacy Bohaterom”. Zebrano 

i przekazano 1.690 zł. 

3. Jutro przypada narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji  

w grudziądzkiej Farze o godz. 1000 odprawiona zostanie Msza św.,  

po której pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego odbędzie się uroczystość 

patriotyczna z ceremoniałem wojskowym. W naszym kościele po każdej 

Mszy św. odśpiewamy hymn: „Boże coś Polskę”. Tego dnia ze względu  

na dzień wolny od pracy Biuro Parafialne będzie nieczynne. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. Po Mszy św. – spotkanie Kręgu 

Biblijnego, natomiast o godz. 1900 – spotkanie Akcji Katolickiej. 

5. W czwartek godz. 1600 – spotkanie klubu seniora, o godz. 1700 – 

katecheza sakramentalna dla dzieci pierwszokomunijnych, natomiast  

o godz. 1900 – spotkanie Wspólnoty Modlitewno – Ewangelizacyjnej 

Emaus. Temat: Dzieje Apostolskie 2.14-36. 

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

O godz. 1745 – modlitwa Krucjaty Różańcowej w intencji Ojczyzny. 

7. Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego zaprasza na kolejne spotkanie 

modlitewne w ramach cyklu Pokolenie Jana Pawła II. Spotkanie 

odbędzie się w najbliższy piątek o godz. 1930. 

8. W najbliższą sobotę o godz. 1000 w naszym kościele – Msza św.  

za zmarłych kapłanów dekanatu Grudziądz II sprawowana przez 

wszystkich kapłanów z dekanatu. 

9. Kolekta z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby Wyższego 

Seminarium Duchownego w Toruniu, natomiast zbiórka do puszek  

na działalność Grudziądzkiego Centrum Caritas. 

10. We wtorek 19 listopada o godz. 1900 odbędzie się posiedzenie Parafialnej 

Rady Gospodarczej, natomiast w środę 20 listopada również o godz. 1900 

– posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.  

11. W minionym tygodniu odszedł do wieczności: 

+ Ryszard Szymański z ul. Śniadeckich 8, lat 68 

Wieczny odpoczynek racz mu 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 

  
 

                        

Św. Marcin z Tours 

Marcin urodził się ok. 316 r. w Panonii, na terenie dzisiejszych Węgier,  

w rodzinie pogańskiej. Jego ojciec był rzymskim trybunem wojskowym. 

Prawdopodobnie uczył się w Ticinium (Pawia). Mając 15 lat wstąpił do armii 

Konstancjusza II. Co do tego, ile lat służył w wojsku, hagiografowie toczą 

spory, ale wydarzenie, które wszyscy czciciele wspominają, miało miejsce  

w okresie tej służby. Żebrakowi proszącemu o jałmużnę u bram miasta Amiens 

Marcin oddał połowę swej opończy. Następnej nocy ukazał mu się Chrystus 

odziany w ten płaszcz i mówiący do aniołów: "To Marcin okrył mnie swoim 

płaszczem". Pod wpływem tego wydarzenia Marcin przyjął chrzest i opuścił 

wojsko, uważając, że wojowanie kłóci się z zasadami wiary. Wielką troską 

Marcina było nawrócenie swoich rodziców, do którego doprowadził wkrótce 

po opuszczeniu armii. Następnie udał się do św. Hilarego, biskupa Poitiers  

(we Francji), stając się jego uczniem. Po pewnym czasie osiadł jako pustelnik 

na wysepce Gallinaria w pobliżu Genui, gromadząc wokół siebie wielu 

uczniów. W 361 r. założył pierwszy klasztor w Galii. Dziesięć lat później, 

mimo jego sprzeciwu, lud wybrał go biskupem Tours. Jako pasterz diecezji 

prowadził nadal surowe życie mnisze, budząc sprzeciw okolicznych biskupów. 

Klasztory, które zakładał, łączyły koncepcję życia mniszego z pracą misyjną. 

Marcin zmarł 8 listopada 397 r. w Candes podczas podróży duszpasterskiej. 

Jego ciało sprowadzono Loarą do Tours i pochowano 11 listopada.  
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Film „Nieplanowane” w grudziądzkim kinie HELIOS 

Od 1 listopada na ekrany polskich kin wszedł film „Nieplanowane”. To mocny 

przekaz w obronie życia poczętego, pokazujący prawdziwą historię kobiety, 

która przez osiem lat pracowała w jednej z klinik aborcyjnych Planed 

Parenthood. Dziś działa w ruchu pro-life. 

Film nikogo nie oskarża. Pokazuje zło, jakim jest zabijanie nienarodzonych 

dzieci przez aborcyjne lobby, które pod pretekstem zmniejszenia niechcianych 

ciąż i decydowania o sobie, namawia kobiety do aborcji. Po premierze  

w Stanach Zjednoczonych dziewięć amerykańskich stanów zdecydowało się 

na uchwalenie prawa chroniącego nienarodzone dzieci, a blisko sto osób 

pracujących w aborcyjnej branży postanowiło z niej odejść. Dzięki ćwierć 

miliona polskich podpisów pod petycją do amerykańskich producentów filmu 

z prośbą o udostępnienie go naszym widzom, film trafił również do polskich 

kin. Seanse w grudziądzkim kinie Helios:  

10 listopada – 1430,  11 listopada – 1420,   12 listopada – 1420,   

13 listopada – 1000 i 1800,      14 listopada – 1300. 

INTENCJE 11.11.2019 r.  – 17.11.2019 r. 

Poniedziałek – 11.11.2019 r. – św. Marcina 
  700 + Barbara Darczyńska – gregorianka 

  830 + Marian Szeligowski i rodzice z obojga stron 

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

opiekę Matki Bożej, zdrowie, Dary Ducha Świętego dla s. Łucji Joanny  

w dniu 70 urodzin 

1800 + Marta Nogowska (w 2 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron 

1800 + Maria Cichowicz – popogrzebowa 

Wtorek –12.11.2019 r. – św. Jozafata 
  700 + Stanisław Ochociński – popogrzebowa 

  830 + Barbara Darczyńska – gregorianka 

1800 + Mąż Adam Zieliński (w dniu 76 urodzin) i zmarli z rodziny z obojga stron 

1800 + Rodzice: Wacław (w 23 r. śm.), Pelagia (w 5 r. śm.) Łazarscy 

1800 + Mąż Henryk, rodzice z obojga stron; Elżbieta, Bronisław oraz Klara i Jan, 

brat Alojzy i szwagier Zygmunt 

 Środa – 13.11.2019 r. – św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna 

  700 + Ojciec Tadeusz (w 10 r. śm.), mama Janina, Weronika i Franciszek  

oraz dziadkowie z obojga stron 

  830 + Barbara Darczyńska – gregorianka 

1800 + Mama Stanisława Ryśnik (w 24 r. śm.) i Jan Ryśnik i zmarli z rodziny 

1800 + Gabriela Sakwińska (w 2 r. śm.) 

1800 + Wanda Pomaska (w 1 r. śm.), Zbigniew Jerzy  Pomaski (w 29 r.), Maria 

Jankowska (w 37 r. ś.) i zmarli z rodziny 

Czwartek – 14.11.2019 r. 
  700 + Barbara Grabowska – popogrzebowa 

  830 + Barbara Darczyńska – gregorianka 

1800 + Rodzice: Jan i Łucja Kryj oraz Henryk Kowalski  

1800 + Rodzice: Maria i Józef Różańscy i zmarli z rodziny 

1800 + Jadwiga i Karol oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

Piątek – 15.11.2019 r. 

  700 + Mirosław Białkowski (w 13 r. śm.) 

  830 + Barbara Darczyńska – gregorianka 

1800 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 

Matki Bożej i zdrowie na dalsze lata dla Genowefy i Jerzego w 60 rocznicę 

sakramentu małżeństwa oraz o Boże błogosławieństwo dla dzieci i ich rodzin 

1800 W intencji GMOP i opiekuna ks. Bartka 

1800 + Ryszard Smaga – popogrzebowa 

Sobota –  16.11.2019 r. 

  700 + Barbara Darczyńska – gregorianka 

  700 + Kazimierz Czaplicki (w 1 r. śm), zmarli z rodziny i dusze w czyśćcu 

cierpiące 

  830 + Michał Kujaczyński (w 27 r. śm.) i rodzice z obojga stron 

  830 + Rodzice: Maria i Stefan Maksym oraz dziadkowie i rodzeństwo z obojga 

stron 

1000 + Kapłani Dekanatu Grudziądz II 

1800 + Mirosław Grala (w 8 r. śm.), rodzice: Bronisława i Franciszek Kerber  

oraz Mieczysław Adamczyk 

1800 + Janina Kin (w 3 r. śm.) 

Niedziela - 17.11.2019r. 
  700 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, Dary Ducha Świętego  

dla Marcina i Arkadiusza 

  930 + Barbara Darczyńska – gregorianka 

  930 + Antoni i Zofia oraz Zygmunt i Agata 

1100góra + Roman Ludwinowski (w 2 r. śm.) oraz Wanda Ludwinowska 

1100dól + Zdzisław Sulewski (w 10 r. śm.), rodzice i siostra 

1230 Z okazji 18 urodzin dla Sandry o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i Dary Ducha Świętego – intencja od rodziców 

1230 + Paweł Müller i zmarli z rodziny Gajkowskich, Baranowskich  

i Seroczyńskich 

1500 + Bartosz Szydłowski (w 4 r. śm.) 

1500 + Krzysztof Szynkowski (w 20 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1600dół  Msza Święta w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego  

1800 + Rodzice: Monika, Jadwiga, Marianna, Józef, Bernard oraz Zygfryd i Henryk 

oraz zmarli z rodziny 


