
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na V Niedzielę Wielkiego Postu 

1. Dzisiaj na godz. 1715 zapraszamy na Gorzkie Żale połączone  

z kazaniem pasyjnym. Msza św. po Gorzkich Żalach o godz. 1800 –  

z kazaniem rekolekcyjnym. 

2. W dniu dzisiejszym – zbiórka do puszek na działalność 

Grudziądzkiego Centrum Caritas. 

3. W dniu dzisiejszym i przez cały tydzień w Biurze Parafialnym można 

pobierać kartki do spowiedzi wielkanocnej. 

4. Można nabywać świece Caritas na stół świąteczny w cenie 12 zł. 

5. W poniedziałek o godz. 1730 w salce katechetycznej krótkie spotkanie 

członków Żywego Różańca pragnących podjąć się Adoracji 

Najświętszego Sakramentu przy Ołtarzu Miłosierdzia Bożego. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

7. W czwartek po wieczornej Mszy św. – spotkanie Bractwa św. Józefa. 

8. W tym tygodniu nie będzie spotkania Kręgu Biblijnego.  

9. W piątek o godz. 1500 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i Adoracja 

Najświętszego Sakramentu. Droga Krzyżowa dla dzieci – o godz. 1630, 

dla dorosłych i młodzieży po Mszy św. o godz. 1800. 

10. W najbliższą sobotę kapłani odwiedzą chorych z posługą 

sakramentalną. Chorych można zgłaszać w Biurze Parafialnym. 

11. W najbliższą niedzielę o godz. 930 zapraszamy na kolejną Mszę św.  

za Ojczyznę. Z uwagi na Niedzielę Palmową nie będzie tym razem 

oprawy nawiązującej do symboli narodowych. 

12. Od najbliższej niedzieli w każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 1800 

odprawiana będzie Msza Święta z prośbą o uwolnienie od wszelkich 

uzależnień. Modlić się będziemy wspólnie z grupą wsparcia 

„Odrodzenie” działającą przy naszej parafii. 

13. Spowiedź Wielkanocna z udziałem zaproszonych księży w Wielką 

Środę, 28 marca w godzinach od 1600 do 1800. 

14. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Władysław Królikowski z ul. Śniadeckich 74, lat 95 

+ Monika Małkowska z ul. Śniadeckich 1, lat 90 

+ Wanda Kabas z ul. Śniadeckich 27, lat 95 

+ Kazimierz Szponder z ul. Śniadeckich 3, lat 73 

+ Barbara Wójczak z ul. Jackowskiego 41, lat 60  

 

BIULETYN PARAFIALNY 

Parafia Św. Maksymiliana Kolbego 

Grudziądz - Strzemięcin 

ul Wyspiańskiego 1 

tel. 56 465 33 34 

www.parafia-strzemiecin.dir.pl 

e-mail:  

 

Biuro parafialne czynne: 

od poniedziałku do piątku 

od 16.00 do 18.00  

oraz w środę i piątek od 10.00 do 12.00  

  
 

                        

Parafialne Rekolekcje Wielkopostne 

Rozpoczynamy dzisiaj Parafialne Rekolekcje 

Wielkopostne dla dzieci, młodzieży  

i dorosłych. Poprowadzi je ks. Artur Szymczyk 

– Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Diecezji 

Toruńskiej. Trwać będą do środy włącznie.  

Kazania rekolekcyjne dla dorosłych głoszone będą podczas wszystkich 

Mszy św. niedzielnych natomiast od poniedziałku do środy podczas Mszy 

św. o godz. 700 i 1800. Msza św. o godz. 830 –  z uwagi na rekolekcje  

dla dzieci, odprawiana będzie w tych dniach w dolnym kościele. 

Rekolekcje dla dzieci i młodzieży od poniedziałku do środy: o godz. 900 – 

dla dzieci klas IV-VI, o godz. 1100 – dla dzieci klas I-III, o godz. 1300 –  

dla młodzieży klas VII, Gimnazjum i Liceum.  

We wtorek od godz. 1600 do 1800 – spowiedź rekolekcyjna. We wtorek  

i środę – kolekta dla Księdza Rekolekcjonisty, będąca wyrazem 

wdzięczności za wygłoszone Słowo Boże. 

We wtorek po wieczornej Mszy św. zapraszamy członków Akcji Katolickiej 

i liderów naszych wspólnot na spotkanie z ks. Arturem Szymczykiem, 

jako  Dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego naszej Diecezji. 
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Droga Krzyżowa ulicami miasta 

Tradycją lat ubiegłych w piątek przed Niedzielą Palmową tj. 23 marca 

zostanie odprawiona Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta: Moniuszki, 

Rapackiego, Aleją 23 Stycznia, Klasztorną na dziedziniec Muzeum. 

Rozpoczęcie Drogi Krzyżowej w kościele Wniebowzięcia NMP o godz. 

1630, a zakończenie Mszą św. na dziedzińcu Muzeum przy kościele Ducha 

Świętego ok. godz. 1800. Mieszkańców naszej parafii zachęcamy nie tylko 

do udziału w samej Drodze Krzyżowej, ale również do niesienia krzyża  

od stacji IV do stacji V. 

Niedziela Palmowa 

Najbliższa niedziela to Niedziela Palmowa. Podczas każdej Mszy św. 

święcić będziemy palmy, natomiast Mszę św. o godz. 930 rozpoczniemy 

procesją z palmami wokół kościoła. Przed Mszą św. o godz. 930, 1100 i 1230 

pod chorem, będzie można nabyć palmy oraz ozdoby świąteczne 

wykonane przez uczestników Domu Dziennego Pobytu. 

Również w przyszłą niedzielę – zbiórka do puszek na kwiaty do Grobu 

Pańskiego. Jeśli ktoś pragnie ofiarować kwiaty to prosimy, aby były one 

koloru białego. 

XVIII Misterium Męki Pańskiej 

Dnia 25 marca w Niedzielę Palmową o godz. 2000 w Bydgoszczy Fordonie 

będzie miało miejsce XVIII Misterium Męki Pańskiej. Parafia nasza 

organizuje wyjazd na to piękne i wielkie wydarzenie. Koszt wyjazdu –  

20 zł. Zapisy – w Biurze Parafialnym. Wyjazd o godz. 1800 sprzed naszego 

kościoła. Zbiórka przy organistówce. 

INTENCJE 19.03.2018 r.  25.03.2018 r. 

Poniedziałek –19.03.2018 r. – św. Józefa Oblubieńca NMP 
  700  

  830 + Syn Marian Cichocki (w 7 r. śm.), Wiesław Cichocki i Aniela Pikuła 

1800 + Szwagier Józef i zięć Józef (w dniu imienin) 

1800 + Józefa Cieszewska (w dniu imienin) i zmarli z rodziny z obojga stron 

Wtorek – 20.03.2018r. 
  700 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Barbary 

Pokrzywnickiej z okazji 80 urodzin 

  830 + Jan i Genowefa Błachowicz oraz dziadkowie z obojga stron 

1800 + Jarosław Kopiciński 

1800 + Mąż Jerzy Paczkowski (w 15 r. śm.), siostra Krystyna (w 3 r. śm.), 

Stefan (w 15 r. śm) oraz rodzice i dziadkowie z obojga stron 

Środa – 21.03.2018 r. 

  700  

  830 + Medard Lewandowski (w 2 r. śm.) i zmarli rodzice 

1800 + Mąż Jerzy Brzóska (w 9 r. śm.) 

1800 + Mąż Julian (z okazji imienin), rodzice: Smulczyńscy, Kalita, siostra 

Krystyna i Wojciech 

Czwartek –22.03.2018 r. 

  700  

  830 + Mąż Marian Szeligowski i rodzice z obojga stron 

1800 + Wiesław Koprowski (w dniu urodzin) 

1800 + Zmarli z rodziny Malinowskich oraz Wanda i Monika Holc 

Piątek – 23.03.2018 r. 

  700  

  830  

1800 + Brat Benedykt Kruk (w 7 r. śm.), ciocia Marta i bracia z rodziny, 

siostra Helena, ciocia Marta i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące 

1800 + Rodzice: Marta i Zbigniew Czechowscy 

Sobota – 24.03.2018 r. 

  700 + Leokadia Strózik – popogrzebowa 

  830 + Łukasz Grabowski (w 1 r. śm.) 

1800 + Ojciec Jan (w 39 r. śm.), mama Mieczysława i zmarli z rodziny 

Przybylskich i Misiornych 

1800 + Mieczysław (w 25 r. śm.) i Jadwiga Edwartowscy i zmarli z ich rodzin 

1800 + Ojciec Zygmunt Kujaczyński (w dniu urodzin) 

Niedziela Palmowa – 25.03.20178r. 
  700 + Rodzice: Stefania i Józef, rodzeństwo, rodzice chrzestni, babcie i 

dziadkowie z obojga stron, ciocia Natalia i Eufrozyna 

  930 W intencji Ojczyzny 

  930 O błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Mamy 

Haliny z okazji urodzin – intencja od dzieci 

1100góra O Boże błogosławieństwo dla wnuczki Zuzanny z okazji 5 – tych urodzin  

1100dół Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, o dalsze Boże 

błogosławieństwo i szczęśliwe zdanie matury dla wnuczki Darii Dębiec – 

intencja od babci i dziadka 

1230 + Mama Stefania Krauzewicz (z okazji urodzin) 

1230 + Alojzy Chojnowski (w 13 r. śm.), rodzice z obojga stron i zmarli 

z rodziny 

1500 + Leokadia (w 3 r. śm.) i ks. Mirosław 

1500 + Józef (w 4 r. śm.), siostra Stefania, bracia: Kazimierz, Gerard  

i Stanisław 

1800 W intencji o uwolnienia od wszelkich uzależnień 


