
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

1. Dzisiaj o godz. 1000 w górnym kościele będzie miało miejsce Przyjęcie 

dzieci do I Komunii św. W związku z tym pozostałe Msze św. będą 

odprawione o godz. 700, o godz. 930 – w dolnym kościele,  o godz. 1100 

– w dolnym kościele, o godz. 1230, 1500 i 1800. O godz. 1600 – 

nabożeństwo majowe z udziałem dzieci przyjętych do I Komunii św.  

„Biały tydzień”, czyli Msza św. dla dzieci przyjętych do I Komunii św. 

od poniedziałku do soboty o godz. 1800. 

2. Nabożeństwo Majowe ku czci Matki Bożej odprawiać będziemy  

od poniedziałku do soboty po wieczornych Mszach Świętych  

z wyjątkiem środy i niedzieli. Dzisiaj na Nabożeństwo Majowe 

zapraszamy na godz. 2000, natomiast w najbliższą niedzielę –  

na godz. 1730. Nabożeństwa Majowe do soboty włącznie połączone będą 

z dniami modlitw o dary Ducha Świętego. 

3. Dzisiaj na godz. 2000 zapraszamy wszystkich parafian na Nabożeństwo 

Fatimskie połączone z Procesją Światła wokół naszego kościoła. 

Prosimy o zabranie ze sobą świec. Nabożeństwa te odbywać się będą 

każdego 13 dnia miesiąca aż do września. 

4. W dniu dzisiejszym kolekta gospodarcza – przeznaczona na potrzeby 

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

5. W poniedziałek o godz. 1900 – spotkanie Akcji Katolickiej. 

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

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

połączona z Nabożeństwem Majowym poprzedzona śpiewem 

Godzinek. 

8. W czwartek po Mszy św. o godz. 1800 – spotkanie Bractwa św. Józefa. 

9. W piątek 18 maja w kościele NSPJ w Tarpnie p godz. 1900 odbędzie się 

kolejne spotkanie z cyklu Pokolenie JP II. 

10. W przyszłą niedzielę – zbiórka do puszek na Grudziądzkie Centrum 

Caritas. 

11. W minionym tygodniu zmarł: 

+ Roman Kaganiuk z ul. Jackowskiego 54, lat 67 

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  

 

Biuro parafialne czynne: 

od poniedziałku do piątku 

od 16.00 do 18.00  

oraz w środę i piątek od 10.00 do 12.00  

  
 

                        
LEDNICA 2000 

Ogólnopolskie Spotkanie Młodych LEDNICA 2000  jest to największe 

w Polsce coroczne spotkanie katolickiej młodzieży z Polski, a od kilku lat 

również z zagranicy. Pomysłodawcą, twórcą i wizjonerem Spotkań 

Młodych był dominikanin Jan Góra, który zmarł 21 grudnia 2015 roku 

i został pochowany na Polach Lednickich u stóp głazu z popiersiem św. Jana 

Pawła II. 

Podczas XXII Spotkania Młodych poprowadzi nas słowo „Jestem”. 

Będziemy wspólnie odkrywać, jak cenni jesteśmy w oczach Bożych. 

Chciani przez Boga – narodziliśmy się z Jego miłości i do miłości Ojca 

idziemy. Bóg na Lednicy swoim słowem objaśni nam życie: znakiem Jego 

spojrzenia na mnie jest tęsknota za kochaniem, a niepowodzenia miłości 

nigdy nie są miarą naszej wartości. Tegoroczna Lednica będzie więc 

spotkaniem ze spojrzeniem Boga. W nim odkryjemy swoje „Jestem”. 

Zachwyceni naszym pięknem w Bożych oczach, będziemy ten zachwyt 

przekazywać innym. Staniemy się bezinteresownym darem dla innych. 

Warto spotkać się na Lednicy – w miejscu prawdziwego spojrzenia na 

człowieka.  

Dnia 2 czerwca 2018 r. nasza parafia organizuje wyjazd na Pola Lednickie. 

Cena dla osób zamieszkałych na terenie naszej parafii to 40 zł, natomiast 

spoza niej 50 zł. Zapisy w biurze parafialnym. 
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Rocznica I Komunii Świętej 
W najbliższą niedzielę na Mszę św. o godz. 1100 do górnego kościoła 

zapraszamy dzieci, które w ubiegłym roku przystąpiły po raz pierwszy 

do Komunii Świętej. Dzieci te przychodzą, o ile to możliwe, ubrane w alby. 

Prosimy również o zabranie ze sobą świec, abyśmy mogli jeszcze raz 

wspólnie odnowić przyrzeczenia chrztu świętego. W związku z tym  

w najbliższą sobotę na godz. 1730 zapraszamy dzieci i rodziców  

do skorzystania z możliwości przystąpienia do spowiedzi. 

Pielgrzymka do Wilna 
Parafia nasza wraz z parafią św. Józefa w Grudziądzu Mniszku organizuje 

w dniach od 21 do 24 maja br. Pielgrzymkę do Wilna. Wyjazd z Grudziądza 

o godz. 600 z parkingu przy kościele od strony ul. Wyspiańskiego. W Wilnie 

nawiedzimy min. Kaplicę Matki Boskiej Ostrobramskiej, Sanktuarium 

Miłosierdzia Bożego, cmentarz na Rossie. Odwiedzimy również Troki  

i zamek zbudowany przez księcia Witolda, Studzienniczną i miejsce, gdzie 

pielgrzymował św. Jan Paweł II, Sokółkę i miejsce Cudu Eucharystycznego 

oraz Białystok nazywany „Wersalem Podlasia”. Całkowity koszt – 780 zł. 

Program i zapisy w Biurze Parafialnym. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. 

Zapraszamy na film pt. „Paweł apostoł Chrystusa” 

Zapraszamy na ciekawy film pt. „Paweł apostoł Chrystusa”, w którym 

jedną z głównych ról gra Jim Caviezel, odtwórca głównej roli w filmie 

„Pasja”. Seans będzie miał miejsce w kinie Helios we wtorek 15 maja 

o godz. 1800. Cena biletu – 13 zł. 

INTENCJE 14.05.2018r.  –  20.05.2018r. 

Poniedziałek – 14.05.2018r. – św. Macieja Apostoła 
  700 + Maria Bartkowiak – intencja od rodziny Wiśniewskich 

  700 O zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji dla szwagra Czesława 

  830 + Józef Świtkowski – gregorianka 

  830 + Urszula Polenik 

1800 + Jan Pograniczny (w 2 r. śm. ) oraz zmarli z rodzin z obojga stron 

1800 + Mąż, ojciec, teść i dziadek Tadeusz Zieliński (w 1 r. śm.) oraz rodzice: 

Klara i Jan 

1800 + Zdzisław Misztal – popogrzebowa 

Wtorek – 15.05.2018r. 
  700 + Maria Bartkowiak – intencja od Ali z dziećmi z Mirosławia 

  830 + Mąż Jan Skrzypek (w 25 r. śm.) 

1800 + Mama Zofia, ojciec Julian Zielińscy; Wanda i Franciszek 

Mroczkowscy, ojciec Franciszek Kownacki i babcia Anna 

1800 + Józef Świtkowski – gregorianka 

1800 + Zofia Jankowska – intencja od Jadwigi i Romualda Jankowskich 

Środa – 16.05.2018r. – św. Andrzeja Boboli 

  700  

  830 + Józef Świtkowski – gregorianka 

1800 + Felicja i Józef Łukiewscy oraz zmarli z rodziny 

1800 + Mąż, ojciec, dziadek Jan Wrona (w 19 r. śm.) oraz zmarli z rodziny 

z obojga stron 

1800 + Bonifacy Gapiński (w 2 r. śm.) 

Czwartek – 17.05.2018r. 

  700  

  830 + Józef Świtkowski – gregorianka 

1800 + Regina, Władysław i zmarli z rodzin – intencja od synów z rodzinami 

1800 + Jacek Siemiński (w 12 r. śm.), Zbigniew, rodzice i rodzeństwo z obojga 

stron 

1800 + Gabriela Jankowska – intencja od Jadwigi i Romualda Jankowskich 

Piątek 18.05.2018 r. 

  700  

  830 + Józef Świtkowski – gregorianka 

1800 W intencji GMOP i Opiekuna 

1800 + Anna i Jan Kleist, Henryk Czaplicki i dusze w czyśćcu cierpiące 

1800 + Stanisław Kamiński – popogrzebowa 

Sobota – 19.05.2018 r. 

  700 + Józef Świtkowski – gregorianka 

  830 + Żona Irena (w 12 r. śm.) 

1800 + Mama Halina Krepowicz (w 8 r. śm.), tata Wacław i zmarli z rodziny 

1800 + Józef Czapewski (w 18 r. śm.) 

1800 + Ojciec Aleksander Weneny 

Niedziela 20.05.2018 r. – Zesłanie Ducha Świętego 
  700 Za Parafian 

  930 + Edward, Zofia i Halina Parzych 

  930 + Józef Świtkowski – gregorianka 

11góra + Siostra Halina, Janina Jabłońska 

1100dół Z okazji przyjęcia I Komunii Świętej oraz 9 urodzin wnuczki Urszuli.  

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

i Dary Ducha Świętego 

1230 + Rodzice: Helena Wróblewska ( w dniu imienin i urodzin) i Kazimierz 

Wróblewski 

1500 + Mąż Sylwester Sikorski (w 5 r. śm.), rodzice z obojga stron i rodzeństwo 

1500 + Zofia Ciesielska (z okazji imienin)  

1600dół Msza św. w NFRR 

1800 + Zdzisław Cieślak (w 15 r. śm.) i rodzice z obojga stron 


