
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na IV Niedzielę Wielkanocy 

1. Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Dobrego Pasterza, podczas której 

będziemy modlić się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne 

do służby w Kościele  

2. Dzisiaj  zbiórka do puszek na działalność Grudziądzkiego Centrum 

Caritas. Polecamy ją ofiarności wiernych. 

3. Gmina Miasto Grudziądz oraz Dom Dziennego Pobytu w Grudziądzu 

zapraszają wszystkich zainteresowanych na bezpłatne spotkanie 

informacyjno-dyskusyjne: „Senior w aptece: Leki, suplementy, 

wyroby medyczne, samoleczenie, czyli czy warto wierzyć 

reklamom?”. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem 

do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dywizjonu 303  na Osiedlu 

Lotnisko w dniu 27.03. (wtorek), o godz. 17:00. Więcej informacji na 

drugiej stronie biuletynu. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

5. W sobotę 28.04 o godzinie 7:00 z parkingu przy kościele wyruszy 

autokarowa pielgrzymka do Niepokalanowa. Bliższe informacje na 

pierwszej stronie biuletynu. 

6. Firma Korbik pragnie poinformować rodziców dzieci pierwszo 

komunijnych, że szatki zostały uszyte i są do odbioru w siedzibie firmy. 

7. Spotkanie pielgrzymkowe Grupy Grudziądzkiej Pieszej Pielgrzymki na 

Jasną Górę odbędzie się 28 kwietnia br. o godzinie 18:00 w Parafii św. 

Mikołaja Biskupa Grudziądzu. 

8. Ze względu na nieobecność księdza Proboszcza, Biuro Parafialne do 

końca kwietnia w godzinach porannych będzie nieczynne. 

9. W minionym tygodniu zmarli: 

+ Helena Brzezińska z ul. Śniadeckich 13, lat 77 

+ Stanisław Kamiński z ul. Śniadeckich 7, lat 85 

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

 

 

 

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  

  
 

                        
Ogólnopolskie Spotkanie Apostolatu Margaretka 

Z okazji 100. rocznicy święceń kapłańskich i pierwszej Mszy świętej Ojca 

Maksymiliana, w sobotę 28 kwietnia 2018 w Niepokalanowie odbędzie się 

Ogólnopolskie Spotkanie "Apostolatu Margaretka" oraz Wspólnot i Osób 

Modlących się za Kapłanów pod hasłem: Kim jesteś? Jestem polskim 

księdzem katolickim! 

Program spotkania: 

9:00 Powitanie, zawiązanie wspólnoty. Różaniec w intencji kapłanów 

11:00 Eucharystia (przewodn. bp Rafał Markowski) Zawierzenie 

Niepokalanej wspólnot, apostolatów i grup modlitewnych 

12.30 Oratorium maryjno-kolbiańskie. Przerwa na posiłek 

15.00 Adoracja Najśw. Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

Prezentacja przybyłych wspólnot. Świadectwo Andrzeja Moszczyńskiego. 

Prezentacja książki Cuda św. Maksymiliana. 

17.00 Projekcja filmu Dwie Korony. Spotkanie z p. Adamem 

Woronowiczem, odtwórcą roli św. Maksymiliana. Przerwa na posiłek 

20.00 Wieczór uwielbienia, dziękczynienie za sakrament kapłaństwa 

Muzycznie animuje "Zespół Czwarty" ze Skierniewic. 

  

Spotkanie informacyjno-dyskusyjne 

Gmina Miasto Grudziądz oraz Dom Dziennego Pobytu w Grudziądzu 

zapraszają wszystkich zainteresowanych na bezpłatne spotkanie 
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informacyjno-dyskusyjne w ramach projektu „Dom Dziennego Pobytu 

bezpieczną przystanią dla osób niesamodzielnych z terenu Grudziądza”. 

Temat kolejnego spotkania: „Senior w aptece: Leki, suplementy, wyroby 

medyczne, samoleczenie, czyli czy warto wierzyć reklamom?”. 

Prelegentem będzie mgr farmacji Ryszard Kamiński. Kierownik apteki i 

członek Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz Naczelnego Sądu 

Aptekarskiego. Podczas spotkania dowiecie się Państwo m. in.: 

 Czy suplementy i wyroby medyczne leczą? Jeśli tak to z czego?  

 Czy warto wierzyć reklamie? 

 Komu naprawdę można zaufać w kwestii leków? 

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem do Domu Pomocy 

Społecznej przy ul. Dywizjonu 303 4 na Osiedlu Lotnisko w dniu  

27.03. (wtorek), o godz. 17:00. 
 

INTENCJE 23.04.2018 r.  – 29.04.2018 r. 

Poniedziałek – 23.04.2018 
 700    W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy i ulgę w cierpieniu dla mamy Marianny Bartkowiak 

 830   W podziękowaniu  za otrzymane łaski , z prośbą o dalsza opiekę Matki 

Bożej oraz zdrowie dla całej rodziny- int. od mamy 

1800   + Leokadia ( w r. śm.), Kazimierz, Stefan Sikorscy, ks. Jan i zmarli z 

rodziny z obojga stron 

1800  + Piotr Rohn - popogrzebowa   

Wtorek – 24.04.2018r.  
  700     

  830   

1800    + mąż Rafał Umiński ( w r. śm.) oraz rodzice: Antonina i Jan 

1800   W 25 rocznicę ślubu dla Zofii i Sławomira z rodziną z podziękowaniem za                                                    

          otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki  

          Bożej 

Środa – 25.04.2018 r. 

  700   W intencji Bogu wiadomej 

  830   O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla  rodziców: Agnieszki i Wojciecha 

oraz  za  + wnuka Dawida Wierzbickiego ( w 4 r. śm.) 

1800    + rodzice: mama Janina, tata Jan ( 28 r .śm.) oraz mąż, ojciec Bolesław 

Kania, brat Wiesław Tarka i zmarli z rodziny 

1800   + siostra Alicja Gruszczyńska ( w r. śm.) i zmarli z rodziny – intencja od 

brata z rodziną 

Czwartek – 26.04.2018 r. 
  700  

  83o  + tata Zenon ( w r. śm.)   

 830    + Jerzy Besel (w 10 r. śm.) oraz zmarli rodzice z obojga stron    

1800   + rodzice: Bronisława, Ignacy Wożniak  

1800  + Klara Cieślakowska (w 23 r. śm.)      

 

Piątek.27.04.2018 r. 

  700     

  830   + Andrzej Zalewski (w dniu urodzin) 

  830  + rodzice: Janina ( w 5 r. śm.) i Tadeusz Kantak oraz Weronika i Franciszek 

Suchojad           

1800   + Marta Nogowska ( w 1 r. śm.) – intencja od męża i córki z rodziną 

1800   + Elżbieta Dorau ( w 1r. śm.) i zmarli z rodziny: Dorau, Frost, 

Drzymalskich i Piekarskich 

 

Sobota –  28.04.2018 r. 

  700     

  830   

 1800   + Jerzy Lamkowski ( w 5 r. śm.), Halina,Maria  

1800    + Kazimierz Wycinek ( w 2 r. śm.) 

1800  + Edward Musalewski ( 15 r. śm.)                                                                     

 

Niedziela - 29.04.2018 r. 

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

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

beatyfikację.                                       

  930  W 56 rocznicę ślubu w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 

Boże błogosławieństwo dla Eryki i Bronisława z rodziną 

  930   W intencji Ojczyzny   

1100góra    + Zdzisław Dominikowski (w 11 r. śm.)       

1100dolny   Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Bł. i opiekę   

Matki Bożej dla Urszuli 

1230   W 45 rocznicę ślubu w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla Elżbiety i Henryka z rodziną 

1230    W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej 

i zdrowie z okazji 90- tych urodzin dla Stanisława  

1500   O błogosławieństwo Boże opiekę Matki Bożej na każdy dzień dla Jacka z 

okazji urodzin   

1800   + Marianna Ossowska- intencja od Teresy i dzieci  


