
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na VI Niedzielę Zwykłą 

1. W dniu dzisiejszym przypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, 

obchodzone jako Światowy Dzień Chorego. O godz. 1100 będzie miała 

miejsce uroczysta Msza św. z udzieleniem sakramentu namaszczenia 

chorych. Całość zakończy się błogosławieństwem lourdzkim.  

Od godz. 1030 będzie można skorzystać z sakramentu pokuty.  

2. W dniu dzisiejszym – kolekta gospodarcza, przeznaczona na potrzeby 

naszej parafii. Za złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

3. Przez najbliższe dwie niedziele – z uwagi na ferie zimowe – nie będzie 

Mszy św. dla dzieci w dolnym kościele. Zapraszamy wszystkich  

do kościoła górnego. 

4. Dzisiaj, jutro i we wtorek od godz. 1730 adoracja Najświętszego 

Sakramentu. 

5. Od jutra rozpoczynają się półkolonie parafialne, które trwać będą  

do piątku włącznie w godz. od 900 do 1400. We wtorek od godz. 800. 

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

7. W tym tygodniu przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty czas 

Wielkiego Postu. Msze Święte z posypaniem naszych głów popiołem  

o godz. 700, 930, 1630 i 1800. W tym dniu obowiązuje post ścisły. W Środę 

Popielcową Biuro Parafialne będzie nieczynne. 

8. W piątek od godz. 1500 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i Adoracja 

Najświętszego Sakramentu. W czasie Wielkiego Postu adoracja trwać 

będzie do godz. 1630. W piątek – Droga Krzyżowa dla dzieci  

o godz. 1630, a dla dorosłych i młodzieży po Mszy św. o godz. 1800.  

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

10. W każdą niedzielę Wielkiego Postu na godz. 1715 zapraszamy  

na Gorzkie Żale połączone z kazaniem pasyjnym. Msza św.  

po Gorzkich Żalach o godz. 1800 – bez kazania. 

11. W najbliższą niedzielę – zbiórka do puszek na Grudziądzkie Centrum 

Caritas. 

12. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Urszula Jurkowska z ul. Korczaka 27, lat 85 

+ Ryszard Link z ul. Korczaka 17, lat 76 

+ Renata Krzysiak z ul. Śniadeckich 8, lat 47 

+ Irena Kitłowska z ul. Śniadeckich 60, lat 75 

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  

  
 

                        

Środa Popielcowa 

Zewnętrznym znakiem naszego wejścia  

na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie 

głowy popiołem, który przypomina,  

że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu 

ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad 

jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, 

posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który 

oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas 

pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy –  ma służyć naszemu nawróceniu,  

ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt 

Zmartwychwstania Pańskiego. 

Post ścisły 

Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający  

na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego 

posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone 

co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18 a 60 rokiem 

życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się  

w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Natomiast wszystkich 

od 14. roku życia obowiązuje w tym dniu wstrzemięźliwość od pokarmów 

mięsnych.  
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Zapraszamy do Stowarzyszeń, Ruchów i Wspólnot 

działających na terenie naszej Parafii 

Żywy Różaniec 

Żywy Różaniec składa się z Żywych Róż. Każda Róża posiada dwadzieścia 

osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli 

jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest 

w Róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby 

wieniec różany składany u stóp Królowej. Obecnie w naszej parafii istnieje 

8 Róż. Spotkania formacyjne odbywają się w każdą pierwszą niedzielę 

miesiąca po Mszy św. o godz. 930. Moderatorem Wspólnoty jest  

ks. Proboszcz Marek Borzyszkowski. 

Apostolat Margaretka 

Istotą Apostolatu Margaretka jest codzienna modlitwa za konkretnych 

kapłanów, jako odpowiedź na prośbę Maryi Królowej Pokoju. Jedną 

Margaretkę tworzy grupa siedmiu osób modlących się po kolei  

za wybranego kapłana w poszczególne dni tygodnia. Apostolat Margaretka 

w naszej parafii prowadzi również codzienną modlitwę różańcową  

po porannej Mszy św. oraz nabożeństwo powołaniowe o godz. 1730  

w pierwsze czwartki miesiąca. Spotkania grupy odbywają się w pierwsze 

czwartki miesiąca o godz. 1630 w sali parafialnej. Opiekę nad grupą 

sprawuje ks. Bartosz Serwiński 

 

INTENCJE 12.02.2018r.  – 18.02.2018 r. 

Poniedziałek –12.02.2018 r. 
  700 + Herbert  Winkler (w 8 r. śm.) 

  830 + Ks. Józef (w 21 r. śm.) 

1800 + Mąż Marian Zalewski, rodzice i bracia z rodziny Zarębskich 

1800 + Bratowa Małgorzata Kwiatkowska – intencja od bratowej Emilii z Jezior 

Wielkich 

Wtorek – 13.02.2018 r.  
  700  

  830   

1800 + Marek Juchniewicz – intencja od sąsiadów z ul .Śniadeckich 10 

1800 + Kazimierz (w dniu urodzin), Leokadia, Stefan Sikorscy, ks. Jan  

oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

Środa Popielcowa – 14.02.2018 r. 

  700 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i pomoc 

Matki Bożej Nieustającej pomocy dla synów i ich rodzin 

 

  930 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Michała z okazji urodzin 

  930 + Mąż Romuald Skoneczny (w 12 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron 

 i zmarli z rodziny   

1630  

1800 + Teodor Piskorowski (w dniu urodzin) i Marianna Zdanowicz (w dniu 

urodzin) 

1800 + Mama Krystyna, ojciec Zdzisław i dziadkowie z obojga stron 

Czwartek – 15.02.2018 r. 

  700 + Kazimierz Bartuzi – gregorianka 

  830 + Ojciec Tadeusz Podgórski (z okazji urodzin), Katarzyna i Edward 

Podgórscy; Alfons i Bożena Kucińscy i zmarli z rodziny 

  830 + Żona Janina Królikowska (w 6 r. śm.), brat Jan, Józef, Franciszek, siostra 

Zofia oraz rodzice z obojga stron 

1800 + Mąż Stanisław (w 1 r. śm.), córki: Beata i Anna; rodzice: Koszewscy 

i Danielak 

Piątek – 16.02.2018 r. 

  700 + Kazimierz Bartuzi – gregorianka 

  830 + Alojzy (w 28 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron 

1800 W intencji Grupy Modlitewnej Ojca Pio i Opiekuna – ks. Bartosza 

Sobota –  17.02.2018 r. 

  700 + Kazimierz Bartuzi – gregorianka 

  830 O szczęśliwe rozwiązanie dla Kamili 

  830 + Klemens Szurek (w dniu urodzin) 

1800 + Edmund Krajewski (w 12 r. śm.) oraz zmarli z rodziny Krajewskich, 

Sitkowskich i Templin 

1800 + Janina 

1800 O łaskę zdrowia dla dzieci i wnuków oraz o błogosławieństwo Boże  

dla całej rodziny 

Niedziela - 18.02.2018 r. 

  700 + Kazimierz Bartuzi – gregorianka 

  930 + Wanda Przeworska (w dniu urodzin) i Bronisław Przeworski 

  930 + Irena Mulawa (w r. śm.) i zmarli z rodziny 

1100góra + Czesława Węgrzynowska (w 21 r. śm.) 

1230 + Mąż Wiesław Orzechowski (w 3 r. śm.) i rodzice: Anastazja i Ludwik 

Orzechowscy i rodzice: Cecylia i Heliodor Stogowscy  

1230 + Edward Wegner (w 10 r. śm.) i rodzice: z obojga stron 

1230 + Mąż Jan (w 19 r. śm.), Kazimiera i Stanisław 

1500 + Franciszek Stefański (w 10 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron 

1500 + Zygmunt Majewski 

1800 + Mama Helena Szynkowska (w 20 r. śm.) tata Jan Szynkowski 

(w 45 r. śm.), córka Joanna Waligóra (w 18 r. śm.) oraz bracia: Ryszard, 

Brunon, Edward Szulc 


