
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na I Niedzielę Adwentu 

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy czas Adwentu – czas oczekiwania 

na przyjście Jezusa Chrystusa – Zbawiciela. Nasze adwentowe 

oczekiwanie na przyjście Pana postarajmy się wyrazić również poprzez 

udział w roratach. Wszystkich parafian zachęcamy do codziennego 

wychodzenia naprzeciw Zbawicielowi, który nadchodzi.  

Roraty w naszym kościele odprawiać będziemy o godz. 630 od 

poniedziałku do soboty. Dzieci i młodzież zapraszamy na roraty od 

poniedziałku do piątku na godz. 1630. Dzieci zachęcamy do 

przyniesienia ze sobą lampionów, z którymi gromadzimy się pod 

chórem, aby w procesji za świecą roratnią przybyć do ołtarza. 

2. Dzisiaj o godz. 930 – Msza św. w intencji Żywego Różańca oraz Msza 

św. dziękczynna Apostolatu Margaretka za pielgrzymkę do Torunia. 

3. Jutro o godz. 1900 – spotkanie Akcji Katolickiej. 

4. We wtorek po wieczornej Mszy św. – spotkanie Kręgu Biblijnego. 

5. W środę z racji odpustu w Bazylice św. Mikołaja Biuro Parafialne w 

godzinach od 1000 do 1200 będzie nieczynne.  

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

7. W tym tygodniu przypada I Czwartek  miesiąca. Spotkanie Apostolatu  

Margaretka – o godz. 1630; nabożeństwo o dar nowych powołań 

kapłańskich i zakonnych – o godz. 1730; spotkanie Klubu Seniora – po 

Mszy św. wieczornej. 

8. W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej 

parafii, natomiast zbiórka do puszek będzie wyrazem naszej troski o 

Kościół na Wschodzie. 

9. W tym tygodniu Pan Organista będzie roznosił opłatek przy  

ul. Jackowskiego i ul. Korczaka 

10. W minionym tygodniu zmarli: 

+ Irena Wenderska z ul. Śniadeckich 44, lat 89 

+ Jerzy Mątewski z ul. Śniadeckich 72, lat 69 

+ Helena Wróblewska z ul. Śniadeckich 5 lat 74 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

 

 

BIULETYN PARAFIALNY 

Parafia Św. Maksymiliana Kolbe 

Grudziądz - Strzemięcin 

ul Wyspiańskiego 1 

tel. (56) 46-53-334 

www.parafia-strzemiecin.dir.pl 

e-mail: parafia-strzemiecin@dir.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  

  
 

                        

Czuwanie w intencji Księdza Biskupa Wiesława Śmigla 

Dziekan Rejonu Grudziądzkiego ks. Prałat Stanisław Andrik oraz Wspólnota 

Młodzieżowa Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu 

Przyjaciele Jezusa zapraszają na Czuwanie w intencji Księdza Biskupa 

Wiesława Śmigla – nowego Pasterza Diecezji Toruńskiej. Czuwanie będzie 

miało miejsce w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu 8 

grudnia br. o godz. 1900. 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 

Już po raz 24 w okresie Adwentu Caritas w Polsce organizuje Wigilijne Dzieło 

Pomocy Dzieciom. Wigilijna świeca jest znakiem gotowości dzielenia się 

miłością miłosierną z tymi, którzy nie mogą w pełnej radości przeżyć Świąt 

Bożego Narodzenia – z dziećmi ubogimi, pokrzywdzonymi w wyniku klęsk 

żywiołowych, sierotami. Zachęcamy wszystkich wiernych do nabycia tych 

świec. Przekazując na ten cel 6 zł otrzymamy świecę małą, za 12 zł można 

otrzymać świecę dużą, natomiast za 15 zł – świecę ozdobną. 

Zapraszamy na Film pt. Sprawa Chrystusa 

Na ekrany kin wszedł jeden z głośniejszych chrześcijańskich filmów 

fabularnych w historii pt. „Sprawa Chrystusa”. Opowiada on prawdziwą 

historię amerykańskiego dziennikarza śledczego i ateisty podejmującego się 

przeprowadzić dziennikarskie śledztwo, które odpowie na pytanie, czy 

zmartwychwstanie Chrystusa naprawdę miało miejsce. Film ten dla Parafian w 

cenie 13 zł będzie wyświetlony 11 grudnia o godz. 1930 w kinie Helios. 
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 „Julia wśród reniferów” 

Serdecznie zapraszamy na imprezę charytatywną: „Julia wśród reniferów”, 

która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2017 r. w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Grudziądzu przy ul. Korczaka 23 w godzinach od 

1100 do 1400. Akcja poświęcona jest 17 – letniej grudziądzance walczącej z 

nowotworem złośliwym – chłoniakiem. Zbieramy pieniądze dla Julii. W 

programie między innymi: licytacja, kawiarenka, koncert i liczne atrakcje 

dla dzieci. Liczymy na Państwa pomoc i z góry dziękujemy za wsparcie 

naszej akcji. 

Ewa Gawrział 

Dyrektor ZSO 

 

 

INTENCJE 04.12.2017 r.  – 10.12.2017 r. 

Poniedziałek – 04.12.2017 r. 
  630  

  830 + Halina  Tolla – gregorianka 

1630  

1800 + Henryk i Helena Stangel 

1800 + Genowefa (w 4 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1800 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

oraz zdrowie dla ks. Łukasza – intencja od Klubu Seniora 

Wtorek – 05.12.2017 r.  
  630 + Halina  Tolla – gregorianka 

  830 + Ojciec Jan Gola (w 55 r. śm.) i mama Zofia (w 29 r. śm.), siostra Janina 

Wessel (w 10 r. śm.) i szwagier Władysław Wessel (w 31 r. śm.) 

1630  

1800 + brat Stanisław Górczyński (w 2 r. śm.) i mama Halina Górczyńska 

1800 + Irena Koprowska (w 7 r. śm.) – intencja od męża i syna 

1800 + Za dusze w czyśćcu cierpiące, o złagodzenie cierpień i jak najszybsze 

dostanie się do nieba 

Środa – 06.12.2017 r. 

  630 + Halina  Tolla – gregorianka 

  830  

1630  

1800 + Helena Nurzyńska (w 30 r .śm.) 

1800 + Klemens Szurek (w 1 r. śm.)   

1800 Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej Nieustającej Pomocy za 

otrzymane łaski z prośbą o opiekę, Boże błogosławieństwo, Dary Ducha 

Świętego i szczęśliwe rozwiązanie dla Elżbiety 

Czwartek – 07.12.2017 r. 

  630 + Rodzice: Czesława i Jan, teściowie: Helena i Jan oraz zmarli z rodziny 

z obojga stron 

  830 + Halina  Tolla – gregorianka 

  830 + Mama Barbara Kachelska ( w 2 r. śm.) i tata Bohdan Kachelski 

1630  

1800 O Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy – patronki Diecezji Toruńskiej dla Księdza Biskupa 

Wiesława – nowego Pasterza naszej diecezji – intencja od Apostolatu 

Margaretka 

1800 + Teresa Zdziebłowska – popogrzebowa 

1800 + Rodzice: Stefan i Cecylia oraz zmarli z rodziny 

Piątek – 08.12.2017 r. 

  630 + Halina  Tolla – gregorianka 

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

i opiekę Matki Bożej dla Marii 

  930 + Marian Witkowski (w dniu urodzin)   

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

i opiekę Maryi dla Marii 

1630 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

1800 + Henryk Różankowski (w 28 r. śm.) i Teresa Różankowska (w 5 r. śm.) 

1800 + Rodzice: Regina, Gracjan Rasmus; Władysława i Józef Okońscy 

oraz wszyscy zmarli z rodziny Rasmus i Okońskich 

Sobota –  09.12.2017 r. 

  630  

  830 + Halina  Tolla – gregorianka 

  830 + mąż Tomasz i rodzice: Aniela i Czesław 

1800 + Marta (w 3 r .śm.) i Zygfryd, Zdzisław i Hanna Prietz 

1800 + Mąż Zdzisław (w 10 r. śm.) – intencja od żony 

1800 + mama Adela Jusińska (w 13 r. śm.) 

Niedziela - 10.12.2017 r. 

  700 + Halina  Tolla – gregorianka 

  930 Rodziny Szensztackie 

  930 + Rodzice: Halina (w 26 r. śm.) i Alojzy (w 15 r. śm.) Bagniewscy, 

oraz dziadkowie z obojga  stron 

1100góra + Mąż Jan Borzyszkowski (w r. śm.) i zmarli z rodziny 

1100 dół + Hygina Poznańska 

1230 + Piotr Lewandowski, Edmund i Regina Górska oraz Alicja Długosz 

1230 + Czesław Demby (w 100 r. ur.) 

1500 + Mąż Jan (w 1 r. śm.) 

1500 + Mąż Sylwester Sikorski (w dniu urodzin) oraz rodzice z obojga stron i 

rodzeństwo 

1800 + Ojciec Edmund Strzyżewski (w 30 r. śm.) – intencja od rodziny 


