
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na I Niedzielę Wielkiego Postu 

1. Dzisiaj o godz. 1715 rozpoczynamy Gorzkie Żale. Kazania Pasyjne 

głosić będzie kapelan szpitala, ks. Stanisław Szczęsny. Msza św.  

po Gorzkich Żalach o godz. 1800 – bez kazania. Za udział w Gorzkich 

Żalach i Drodze Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny. 

2. W dniu dzisiejszym z inicjatywy przedstawicieli Żywego Różańca 

będzie miała miejsce zbiórka do puszek na ratowanie serduszka 

małego Antosia Babika, którego rodzice pochodzą z naszej parafii. 

Jedyną szansą dla Antosia jest kosztowna operacja we Włoszech. 

Polecamy tę zbiórkę ofiarności Parafian. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. Po wieczornej Mszy św. – spotkanie 

Kręgu Biblijnego natomiast o godz. 1845 – Rycerstwa Niepokalanej. 

4. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: 

 I czwartek – spotkanie Apostolatu Margaretka o godz. 1630; 

nabożeństwo o dar nowych powołań kapłańskich o godz. 1730. 

 I piątek – Msza św. wotywna o NSPJ o godz. 700, 1630 i 1800. 

O godz. 1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie 

Adoracji Najświętszego Sakramentu. Spowiedź od godz. 1600. 

Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 1700, a dla dorosłych  

i młodzieży po Mszy św. o godz. 1800. 

 I sobota – po Mszy św. o godz. 700 zapraszamy na modlitwy 

wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy całego 

świata. W tym dniu kapłani odwiedzą również chorych z posługą 

sakramentalną. 

5. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza – przeznaczona na opłacenie 

kosztów ogrzewania naszego kościoła w okresie zimowym. Polecamy ją 

ofiarności wiernych. Natomiast po Mszy św. zbiórka do puszek  

na misyjne dzieło pomocy „Ad Gentes”. 

6. W Biurze Parafialnym od poniedziałku do piątku w godzinach 

urzędowania można pobierać kartki od spowiedzi wielkanocnej. 

7. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Krystyna  Ziółkowska z ul. Śniadeckich 33, lat 76 

+ Janusz  Bujniewicz z ul. Korczaka 4, lat 72 

+ Mieczysława Jagodziewska z ul. Śniadeckich 48, lat 89 

+ Szarlota Tutka z ul. Śniadeckich 11, lat 77 

+ Henryka Stypińska z ul. Śniadeckich 17, lat 71 Wieczny odpoczynek…  

 

BIULETYN PARAFIALNY 

Parafia Św. Maksymiliana Kolbe 

Grudziądz - Strzemięcin 

ul Wyspiańskiego 1 

tel. (56) 46-53-334 

www.maksymilian.grudziadz.pl  

e-mail: 

parafia@maksymilian.grudziadz.pl 

 

Biuro parafialne czynne: 

od poniedziałku do piątku 

od 1600 do 1800  

oraz w środę i piątek od 1000 do 1200 

  
 

                        

Parafialne Rekolekcje Wielkopostne 

 W najbliższą niedzielę rozpoczynamy w naszej 

parafii Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych, które poprowadzi  

o. Jarosław Krawczyk – redemptorysta  

z Torunia. 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 I-III,  

 o godz. 1100 – dla młodzieży klas VII, VIII i Liceum,  

 o godz. 1300 – dla dzieci klas IV-VI.  

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

i środę – kolekta dla Księdza Rekolekcjonisty, będąca wyrazem 

wdzięczności za wygłoszone Słowo Boże. 

Już dzisiaj zachęcamy do licznego udziału, abyśmy z jak największą 

gorliwością weszli w doświadczenie Wielkiego Postu. 

W najbliższą niedzielę na godz. 1730 zapraszamy na Gorzkie Żale, które  

ze względu na rekolekcje odprawimy bez kazania pasyjnego. 
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Ruch Rodzin Szensztackich zaprasza na nocne czuwanie 

Ruch Rodzin Szensztackich działający przy naszej parafii, zaprasza 

wszystkich chętnych na nocne czuwanie przed Obrazem Matki Bożej 

Częstochowskiej na Jasnej Górze. Wyjazd sprzed Ośrodka Zdrowia na 

Strzemięcinie w dniu 21 marca (sobota) o godz. 1015. Powrót 22 marca 

(niedziela) w godzinach południowych. Koszt przejazdu 80 zł. 

Zapisy u p. Wandy – tel. 512 970 102. 

Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami 

II niedzielę Wielkiego Postu w Polskim Kościele przeżywamy jako Dzień 

Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Konferencja Episkopatu 

Polski w 2005 r. zdecydowała, że ofiary zbierane do puszek w II Niedzielę 

Wielkiego Postu są przeznaczone na pomoc polskim misjonarzom poprzez 

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. 

Zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu jest do doskonała okazja by darem 

serca wesprzeć materialnie misjonarzy głoszących Ewangelię  

w środowiskach, gdzie często brakuje nadziei. Jest to także forma jałmużny 

oraz  uczynku miłosierdzia względem ciała, których praktykowanie w duchu 

Ewangelii pomaga nam z troską spoglądać na braci i siostry we wierze.  

 

INTENCJE 02.03.2020 r.  –  08.03.2020 r.  

Poniedziałek – 02.03.2020 r. 
  700 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i pomoc 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin 

  830 + Józefa Baran – gregorianka 

1800 + Henryk Krasiński (w dniu urodzin) i  Magdalena Krasińska oraz Dariusz 

i Julian Mucha oraz zmarli z rodziny Krasińskich: Stanisława i Jan 

1800 + Wiesława Czezowska – popogrzebowa 

1800 + Rozalia Kunicka – intencja od III Róży Różańcowej 

Wtorek – 03.03.2020 r. 
  700  

  830 + Józefa Baran – gregorianka 

1800 + Kazimierz (w dniu urodzin) oraz Helena 

1800 + Leonarda i Bronisław Stachowicz oraz zmarli z rodziny 

1800 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

Środa – 04.03.2020 r. – św. Kazimierza 

  700  

  830 + Józefa Baran – gregorianka 

  830 + Mąż Julian (w dniu imienin), rodzice: Smulczyńscy, Kaleta, siostra 

Krystyna i zięć Wojciech 

1800 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo i zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Kazimierza w dniu 

imienin 

1800 + Irena i Edward Pryłowscy oraz Krystyna Rakowska (z okazji imienin  

i urodzin) 

1800 + Kazimierz Wycinek (w dniu imienin) i zmarli rodzice z obojga stron 

Czwartek – 05.03.2020 r. 

  700  

  830 + Józefa Baran – gregorianka 

1800 O Boże błogosławieństwo dla ks. Bartka opiekuna Apostolatu Margaretka 

i dla kapłanów pracujących w naszej parafii – intencja od Apostolatu 

Margaretka 

1800 + Jan i Stefania Broniewscy oraz Maria Jaranowska 

Piątek – 06.03.2020 r. 

  700 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, Aniołów i Archaniołów 

dla Joanny z okazji urodzin 

  830 + Józefa Baran – gregorianka 

1630 + Mąż Tadeusz Szraga (w 4 r. śm.) i teściowie: Henryka i Aleksander 

1800 + Rodzice z obojga stron: Władysława i Czesław oraz Helena i Bronisław 

i zmarli z rodziny 

Sobota – 07.03.2020 r. 

  700 Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko 

Niepokalanemu Sercu NMP 

  830 + Józefa Baran – gregorianka 

1800 + Żona, mama, babcia i prababcia Dorota Lasecka (w 1 r. śm.) 

1800 + Jan Walkowiak – popogrzebowa 

1800 + Helena Piechocka i Bronisław Piechocki oraz Jadwiga i Tadeusz 

Czajkowscy 

Niedziela 08.03.2020 r. 

  700 + Mąż Kazimierz Mazurek (z okazji imienin i urodzin, w 2 r. i 8 mies.  

po śm.) oraz zmarli rodzice: Jan i Stefania Jankowscy 

  930 W intencji  Rodzin Szensztackich 

  930 + Józefa Baran – gregorianka 

1100góra + Mama Krystyna Rutkowska (w dniu urodzin) – intencja od syna Marka 

1100dół
 W intencji Panu Bogu wiadomej 

1230 + Rodzice: Konstanty i Franciszka (w r. śm.), rodzeństwo, dziadkowie  

z obojga stron, rodzice chrzestni i szwagrowie: Kazimierz i Bronisław 

1230 + Krystyna Pleskot-Makulska (w 1 r. śm.) 

1500 + Rodzice: Stefania i Zenon Wojciechowscy – intencja od dzieci  

i wnucząt z rodzinami 

1500 + Grażyna Janik-Pękała (w 1 r. śm.) 

1600 dół  Msza Święta w NFRR – po łacinie 

1800 + Mąż Jan Śledziński (w 2 r. śm.) 


