
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na III Niedzielę Zwykłą 

1. Kolekta z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby Wyższego 

Seminarium Duchownego w Toruniu, natomiast zbiórka do puszek  

na działalność Grudziądzkiego Centrum Caritas. 

2. Również dzisiaj na godz. 1600 zapraszamy na X Koncert Kolęd  

i Pastorałek w wykonaniu grudziądzkich chórów. Na zakończenie 

wystąpi Grudziądzka Orkiestra Dęta. W związku z tym Msza św.  

o godz. 1800 odprawiona będzie w dolnym kościele. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

4. Biuro Parafialne – ze względu na remont kapitalny – zostało 

przeniesione do pomieszczenia obok. Wejście do Biura przez główne 

drzwi do Plebanii – domofon nr 5. Godziny czynności pozostają  

bez zmian. 

5. Do czwartku w całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy 

o Jedność Chrześcijan. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby 

wypełnić polecenie Pana Jezusa: abyśmy byli jedno! 

6. Ks. Zbigniew Gański, Diecezjalny Koordynator GMOP organizuje 

Pielgrzymkę do Włoch dla Grup Modlitewnych Ojca Pio Diecezji 

Toruńskiej w dniach od 8 do 15 października br. Dokładny program 

pielgrzymki i telefon do ks. Gańskiego można otrzymać w Biurze 

Parafialnym. 

7. Plan kolęd na najbliższe dni: 

21 stycznia 2018 r. Śniadeckich 46 i 48 

22 stycznia 2018 r. Śniadeckich 52, 54 i 60 

23 stycznia 2018 r. Śniadeckich 56 i 58 

24 stycznia 2018 r. Śniadeckich 62 i 64 

25 stycznia 2018 r. Śniadeckich 66, 72 i 74 

26 stycznia 2018 r. Śniadeckich 76 i 78 

27 stycznia 2018 r. Śniadeckich 80, 82 i 84 

28 stycznia 2018 r. Uzupełnienia 

Kolędowanie rozpoczynamy: o godz. 1600 w dni robocze, natomiast  

w soboty i niedziele o godz. 1500. 

8. W minionym tygodniu odszedł do wieczności: 

+ Jan Cieniuch z ul. Śniadeckich 9, lat 90 

Wieczny odpoczynek racz mu 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  

  
 

                        

Biskup Chrystian 

Rozpoczął się nowy rok kalendarzowy – 2018. Mija 

osiemsetna rocznica bardzo ważnego dla naszego 

miasta wydarzenia: otóż w roku 1218 przybył do 

niewielkiej osady rybackiej zwanej Grudziądzem 

mnich cysterski, biskup misyjny całych Prus – 

Chrystian. Kim był, czego dokonał, że nasi 

przodkowie postanowili umieścić jego wizerunek w 

herbie miasta, gdzie widnieje do dnia dzisiejszego? 

Przede wszystkim był założycielem miasta 

Grudziądza, pierwszej w tym mieście parafii, 

budowniczym pierwszego kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa 

w miejscu, w którym stoi obecnie grudziądzka bazylika. Dzięki 

Chrystianowi pierwszy kościół powstał również w Lubawie (która również 

umieściła Go w swoim herbie), w Radzyniu Chełmińskim oraz w kilku 

innych miejscowościach ziemi chełmińskiej. To o Nim pisał autor 

średniowiecznego dzieła „Descriptiones terrarum”: „Kraj ten (Prusy) 

drogiemu Bogu mężowi – Chrystianowi, pierwszemu biskupowi tej ziemi z 

zakonu cystersów, zawdzięcza początki nawrócenia bez miecza, przez łaskę 

chrztu.” (Wpisani w dzieje miasta, red. Wiesław Sieradzan, Grudziądz 2016)  

Cd na 2 str. 
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Wbrew panującemu powszechnie w XIII w. przekonaniu, że w dziele 

ewangelizacji uzasadnione jest użycie siły, biskup Chrystian, idąc śladami 

św. Wojciecha i św. Brunona z Querfurtu, którzy za wiarę oddali życie, 

zawierzając siebie i swoich braci Bogu, niósł Ewangelię Prusom szanując 

ich wolną wolę, a nawet ich obyczaje; niektóre z nich starał się dostosować 

do wymagań naszej religii. 

Biskup Chrystian prowadził przy tym szeroko zakrojoną działalność 

charytatywną, będąc świadkiem Jezusa miłosiernego, Jezusa kochającego 

każdego człowieka. Był przekonany, że tylko taka ewangelizacja ma sens, 

tylko taka ewangelizacja osiągnie właściwy sobie cel, czyli zbawienie 

wieczne. Głosząc Ewangelię Chrystusową mieszkańcom ziemi 

chełmińskiej i Prus, biskup Chrystian budował na tych ziemiach 

fundamenty kultury chrześcijańskiej, która do dzisiejszego dnia leży  

u podstaw naszej tożsamości, naszego postrzegania otaczającego nas świata.  

Mając na uwadze ogromne znaczenie biskupa Chrystiana dla naszej małej 

ojczyzny a przede wszystkim dla powstania i rozwoju Grudziądza, 

postanowiłem napisać powieść historyczną „Chrystian”, w której 

pierwszoplanową postacią jest właśnie biskup Chrystian. Celem, jaki mi 

podczas pisania tej powieści przyświecał, było to, aby czytelnik, śledząc 

losy bohaterów powieści, dobrze poznał  biskupa Chrystiana, poznał jego 

ewangelizacyjną i kulturotwórczą działalność, jego ogromne zasługi dla 

miasta Grudziądza; poznał niezwykle ważne, również dla naszej 

teraźniejszości, czasy, a także ciekawą kulturę sąsiadujących z nami przez 

Osę Prusów. Projekt ten poparły również władze miasta Grudziądza, a Pan 

Prezydent objął książkę swoim Patronatem Honorowym. Powieść wydana 

zostanie wiosną 2018 r. przez Wydawnictwo Region w Gdyni, a jej 

promocja odbędzie się podczas obchodzonych rok rocznie Dni Grudziądza. 

Kazimierz Trybulski  

  
INTENCJE 22.01.2018 r.  –  28.01.2018 r. 

Poniedziałek – 22.01.2018 r. 
  700 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy dla Sławomira 

  830 + Marian Witkowski (w 8 r. śm.) 

1800 + Henryk Pacan – intencja od sąsiadów z ulicy Korczaka 5 

Wtorek – 23.01.2018 r. 
  700 O szczęśliwą operację dla Pauli 

 

 

  830 W dniu urodzin – o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla syna 

Michała i Jego rodziny – intencja od ojca 

1800 + Marek Juchniewicz – popogrzebowa 

Środa – 24.01.2018 r. – św. Franciszka Salezego 

  700  

  830 + Kazimierz (w dniu urodzin ) i zmarli z rodziny 

1800 + Aniela Wiśniewska (w 1 r. śm.) i zmarli z rodziny 

Czwartek –25 .01.2018 r. – Nawrócenie św. Pawła Apostoła 

  700  

  830 + Barbara Posłuszna (w 15 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1800 + Urszula Kolasińska (w 1 r. śm.) i zmarli z rodziny 

Piątek – 26.01.2018 r. – Świętych Biskupów Tymoteusza i Tytusa 

  700  

  830 O łaskę nieba dla wszystkich dusz w czyśćcu cierpiących 

1800 + Kazimierz Frost (w r. śm.), rodzice: Frost i Szczepańscy oraz zmarli 

z rodziny 

Sobota – 27.01.2018 r. 

  700 + Marianna Lewandowska (w dniu urodzin), Elżbieta Lewandowska 

i zmarli z rodziny 

  830 + Jan i Janina Dylewscy i zmarli z rodziny 

  830 + Eugeniusz Przeździęk (w dniu urodzin) 

1800 + Irena i Władysław Plebaniak oraz Klara i Edgar Wodtke 

Niedziela - 28.01.2018 r. 
  700 + Krzysztof, Bronisław, Janina, Józef Perkuszewscy oraz Ewa i Tadeusz 

Jurkiewicz 

  930 + Mieczysław Panter (w 9 r. śm.) i rodzice z obojga stron 

  930 + Wiktor Baran (w r. śm.) oraz zmarli z rodziny  

1100góra + Matka chrzestna Hanna Wasilewska – intencja od Ani i Wiktorii 

z rodziną 

1100dół + Benedykt Wójcik (w 11 r. śm.) oraz zmarli z rodziny 

1230 + Mąż Bernard, teściowie: Elżbieta i Józef; zmarli z rodziny: 

Wieczerzyckich, Józefa i Witold Czechowscy 

1230 + Mama Stefania Krauzewicz  i zmarli z rodziny 

1500 W dniu 86 urodzin Ireny Śliszki – w podziękowaniu za otrzymane łaski  

z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej 

1800 + Mąż Bogdan (w 4 r. śm.) oraz szwagier Kazimierz, wnuczka Joasia i 

rodzice z obojga stron – intencja od żony z synami 

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

Wyszyńskiego dla dobra Kościoła, Ojczyzny i świata z prośbą o rychłą 

beatyfikację 

 


