
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na II Niedzielę Adwentu 

1. Od piątku Biskupem Ordynariuszem Diecezji Toruńskiej jest 

bp Wiesław Śmigiel. W dniu dzisiejszym o godz. 1200 ma  miejsce 

uroczysty ingres Księdza Biskupa do toruńskiej katedry. Polecajmy 

nowego Księdza Biskupa Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu oraz Matce 

Bożej Nieustającej Pomocy – Patronce Diecezji Toruńskiej. 

2. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii, 

natomiast zbiórka do puszek na działalność duszpasterską Kościoła na 

Wschodzie, między innymi w Donbasie, na Ukrainie i na Syberii. 

3. Zapraszamy na Roraty, które w naszym kościele odprawiamy  

o godz. 630 od poniedziałku do soboty. Dzieci z lampionami oraz 

młodzież zapraszamy na roraty od poniedziałku do piątku na godz. 1630. 

4. Zachęcamy wszystkich wiernych do nabywania świec Caritas. 

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

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

5. Chorych i starszych parafian, którzy z okazji zbliżających się Świąt 

pragnęliby przystąpić do spowiedzi i Komunii św. odwiedzimy w sobotę 

16 grudnia w godzinach przedpołudniowych. Chorych można zgłaszać  

w Biurze Parafialnym. 

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

7. W środę o godz. 1630 – spotkanie opłatkowe Żywego Różańca, 

Apostolatu Margaretka i Grupy Miłosierdzia Bożego. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

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

10. W kościele Wniebowzięcia NMP przy ul. Moniuszki w piątek o godz. 

1930 odbędzie się kolejne spotkanie młodzieży Pokolenia JP II. 

11. W najbliższą niedzielę o godz. 1600 – spotkanie opłatkowe Parafialnej 

Rady Duszpasterskiej i Gospodarczej. 

12. W tym tygodniu Pan Organista będzie roznosił opłatek przy  

ul. Jackowskiego oraz w domkach. 

13. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Marek Juchniewicz z ul. Śniadeckich 10, lat 60 

+ Edward Huzarski z ul. Konopnickiej 28, lat 68 

+ Maria Derebecka z ul. Śniadeckich 10, lat 69 

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  

  
 

                        

 

Grupa wsparcia dla uzależnionych od alkoholu 

Od września 2017 roku w poniedziałki i czwartki 

o godz. 1700 przy naszej Parafii działa grupa 

wsparcia mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się 

nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby 

rozwiązać swój wspólny problem i pomagać 

innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.  

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie 

jest chęć zaprzestania picia. Zapraszamy!!! 

Praktyka dowodzi, że nic lepiej nie pomaga, nie umacnia niezależności od 

alkoholu, jak intensywna praca z innymi alkoholikami. Pogódź się z 

przeszłością tak, by nie niszczyła Twojej teraźniejszości.  

Zapraszamy na film w pt. „Sprawa Chrystusa” 

Zapraszamy do obejrzenia jednego 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 jutro 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 

Ostrzeżenie przed nieuczciwymi sprzedawcami 

Inspekcja Handlowa w Bydgoszczy ostrzega Szanownych Parafian, 

szczególnie osoby starsze, przed coraz częściej pojawiającymi się 

przypadkami nieuczciwych sprzedawców. Pamiętajmy, że nawet wcześniej 

podpisana umowa na pokazie lub z akwizytorem może być rozwiązana. 

Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie przy wejściu do kościoła. 

Bezpłatna pomoc prawna:  

801 440 220 lub 22 290 89 16  

od poniedziałku do piątku 800 - 1800. 

 

INTENCJE 11.12.2017 r.  – 17.12.2017 r. 

Poniedziałek – 11.12.2017 
  630 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz przymnożenie łaski wiary, 

nadziei i miłości – dla Joanny z rodziną  

  830 + Halina Tolla – gregorianka 

1630  

1800 + Rodzice: Zofia i Antoni oraz Marianna 

1800 + Janina Szymańska – popogrzebowa 

1800 + Longina Opalewska – popogrzebowa 

Wtorek – 12.12.2017 r.  
  630 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo 

i opiekę Matki Bożej oraz Dary Ducha Świętego dla Bernadety 

  830 + Halina Tolla – gregorianka 

1630  

1800 + Rodzice: Leokadia, Alfons Fiałkowscy 

1800 + Mąż Edward (w 34 r. śm.), rodzice z obojga stron i brat Franciszek 

Środa – 13.12.2017 r. – św. Łucji 

  630 + Halina Tolla – gregorianka 

  830 + Łucja Jankowska – intencja od koleżanek i kolegów 

1630  

1800 + Czesław Pryłowski (w 5 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1800 + Syn Paweł Michalak (w 8 r. śm.) 

1800 + Mąż Józef (w 10 r. śm.), syn Robert, rodzice: Stanisława i Izydor 

oraz brat Tadeusz 

Czwartek – 14.12.2017 r. – św. Jana od Krzyża 

  630 + Halina Tolla – gregorianka 

  830 + Mąż Edward Bienias (w dniu urodzin) – intencja od żony z rodziną 

1630  

1800 + Krystyna Kwiatkowska (w 1 r. śm.) i zmarli z rodziny  

Piątek – 15.12.2017 r. 

  630 + Halina Tolla – gregorianka 

  830 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Janusza w dniu  

80 urodzin z prośbą o łaskę zdrowia. 

1630  

1800 W intencji Grupy Modlitewnej Ojca Pio i opiekuna – ks. Bartka 

1800 + Mąż Kazimierz Liczkowski (w 21 r. śm.) i wnuczka Joanna (w 24 r. 

śm.) i szwagier Bogdan oraz rodzice z obojga stron 

Sobota – 16.12.2017 r. 

  630  

  830 + Halina Tolla – gregorianka 

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

Gertruda i Jan Kanicz 

1800 + Anna i Józef Staniszewscy i zmarli z rodziny Kurkowskich 

1800 + Stanisław Kabulski (w 10 r. śm.) 

Niedziela – 17.12.2017 r. 

  700 + Edward Borowski i zmarli z rodziny 

  930 + Wiktor Śliszka (w r. śm.) 

1100góra + Syn Zbigniew (w 11 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1100dół + Halina Tolla – gregorianka 

1230 + Robert Walawander (w 8 r. śm.) 

1230 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i 

błogosławieństwo Boże dla Stefanii i Bronisława w 64 rocznice ślubu 

oraz dla dzieci i wnuków 

1500 + Mąż Wiktor Śliszka (w r. śm.) i zmarli z rodziny 

1500 + Paweł Müller (w 6 m-c po śmierci) i rodzice z obojga stron 

1800 + Władysław Roszkowski (w 30 r. śm.), Kazimierz (w 28 r śm.), Jadwiga 

Piekutowska  (w 30 r. śm.) 


