
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na III Niedzielę Wielkiego Postu 

1. Do końca marca odwołujemy w naszej parafii wszystkie spotkania 

wspólnot i stowarzyszeń oraz Kręgu Biblijnego. Nie będzie także 

spotkań formacyjnych dla dzieci pierwszokomunijnych i młodzieży 

przygotowującej się do bierzmowania. Dzieciom i młodzieży nie będą 

stawiane żadne pieczątki ani podpisy. 

2. Ze względu na ograniczenie uczestników Mszy św. i wszelkich 

nabożeństw do 50 osób, Msze św. w niedziele odprawiane będą w miarę 

potrzeb jednocześnie w górnym i dolnym kościele. Do końca marca nie 

będą odprawiane nabożeństwa: Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy i Gorzkie Żale. Prosimy o dostosowanie się do zaleceń. 

3. Komunia św. przy bocznych ołtarzach udzielana będzie wyłącznie  

na rękę, na środku w sposób tradycyjny. 

4. W piątek o godz. 1500 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie 

Adoracji Najświętszego Sakramentu, która potrwa do godz. 1650. 

Droga Krzyżowa o godz. 1700 i po wieczornej Mszy św. 

5. Do końca marca Biuro Parafialne czynne będzie w poniedziałki, środy 

oraz piątki. Godziny czynności pozostają bez zmian.  

6. Kartki do spowiedzi wielkanocnej wydawać będziemy od 5 kwietnia, 

czyli od Niedzieli Palmowej.  

7. Kolekta z najbliższej niedzieli przeznaczona jest na Wyższe 

Seminarium Duchowne w Toruniu. 

8. W imię miłości do bliźniego prosimy o pomoc sąsiedzką w robieniu 

zakupów zwłaszcza dla chorych i niepełnosprawnych. 

9. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Krystyna Winiarczyk z ul. Śniadeckich 56, lat 72 

+ Roman Oczkoś z ul. Jackowskiego 43, lat 57 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

 

Właściwe ułożenie rąk  

podczas przyjmowania Komunii świętej na rękę 

Lewa dłoń, podtrzymywana jest przez prawą. Ma być tak wyciągnięta, aby 

tworzyła jakby patenę, na którą kapłan położy Komunię świętą. Następnie 

prawą ręką wierny bierze złożone na lewej dłoni Ciało Pana Jezusa i wkłada  

do swych ust niezwłocznie, w obecności kapłana. 

 

 

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 

  
 

                        

Dekret bpa Wiesława Śmigla  

związany z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 

W związku z Komunikatem Rady Stałej KEP z dnia 12 marca 2020 r. 

wprowadzam wszystkie zalecenia Rady Stałej jako obowiązujące na 

terenie Diecezji Toruńskiej oraz polecam duchownym, aby zapoznali z 

nimi wiernych. 

Zgodnie z pkt. 1 Komunikatu udzielam dyspensy od obowiązku 

uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. do dnia 29 marca 2020 r.: 

a) osobom w podeszłym wieku, 

b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona 

temperatura, itp.), 

c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad 

nimi bezpośrednią opiekę, 

d) osobom, które czują obawę przed zarażeniem. 

Zachęcam duchowieństwo i wiernych do modlitwy w intencji wszystkich, 

których dotknęła ta epidemia. Bardzo proszę, aby podczas każdej Mszy św. 

w modlitwie wiernych pamiętać o chorych i ich bliskich, a także o lekarzach 

i wszystkich pracownikach służby zdrowia. Zachęcam do wspólnego śpiewu 

suplikacji „Święty Boże, Święty mocny”, błagalnej modlitwy podejmowanej 

przez wiernych od wieków w chwilach zagrożeń, także jako prośba o ustanie 

epidemii. 

+ Wiesław Śmigiel Biskup Toruński 

Nr 1149 

15.03.2020 r. 

http://www.maksymilian.grudziadz.pl/
mailto:parafia@maksymilian.grudziadz.pl


Informacja o telewizyjnych i radiowych transmisjach Mszy św. 

W nawiązaniu do treści Zarządzenia nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji 

Episkopatu Polski, z dnia 12 marca 2020 r., zalecającego wdrażanie 

„prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia 

koronawirusem" oraz dekretu Biskupa Toruńskiego udzielającego dyspensy 

od uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. informujemy o transmisjach Mszy 

św. w telewizji i radiu. 

Niedziela, 15 marca 2020 r. 

7:00 – TVP 1 

9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy 

9:30 – Telewizja TRWAM 

10:00 – TVP Bydgoszcz 

11.00 – TVP 1 

13:00 – TVP POLONIA 

Poniedziałek – niedziela (16 –22 marca 2020 r.) 

7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1 

Poniedziałek – piątek (16 –20 marca 2020 r.)  

20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii – TVP 3 pasmo 

ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach 

internetowych: www.jasnagóra.pl i www. episkopat.pl. 

INTENCJE 16.03.2020 r.  –  22.03.2020 r. 

Poniedziałek – 16.03.2020 r. 
  700 O łaskę zdrowia dla mamy Anieli 

  830 + Kazimierz Wańkowski – intencja od żony 

1800 + Józefa Baran – gregorianka 

1800 + Filomena Ziomek (w 1 r. śm. i z okazji urodzin) – intencja od dzieci 

z rodzinami 

1800 O Boże miłosierdzie, dar wiary i łaskę zdrowia dla Hanny i Andrzeja 

Bartkowskich – intencja od mamy 

Wtorek – 17.03.2020 r.  
  700  

  830 O głęboką wiarę, łaskę spowiedzi świętej, odnalezienie sensu życia  

i dobrych małżonków dla Daniela i Wiktorii 

1800 + Józefa Baran – gregorianka 

1800 + Mąż Jerzy Paczkowski (w 17 r. śm.), rodzice i teściowie: Agnieszka 

i Bruno oraz Bronisława i Michał; siostry: Krystyna, Stefania, Władysława, 

Barbara i dziadkowie z obojga stron 

1800 + Jan Walkowiak – intencja od rodziny Karasiów 

 

Środa – 18.03.2020 r. 
  700 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i pomoc 

MBNP dla synów i ich rodzin 

  830  

1800 + Józefa Baran – gregorianka 

1800 + Mąż Kazimierz Wróblewski (w 4 r. śm.), rodzice z obojga stron i brat 

Tadeusz 

Czwartek – 19.03.2020 r. – św. Józefa 

  700 O łaskę nieba dla taty Józefa, brata Józefa oraz o Boże błogosławieństwo 

dla męża Józefa w dniu imienin 

  830 + Józefa Cieszewska (w dniu imienin) oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

1800 + Szwagier Józef i zięć Józef (z okazji imienin) – intencja od rodziny 

1800 + Józefa Baran – gregorianka 

1800 + Mąż Józef 

Piątek – 20.03.2020 r. 

  700  

  830 + Stanisław Tylicki (w dniu urodzin) 

1800 + Józefa Baran – gregorianka 

1800 W intencji GMOP i opiekuna ks. Bartka 

Sobota –  21.03.2020 r. 

  700 + Józefa Baran – gregorianka 

  830 + Mąż Jerzy Brzóska (w 11 r. śm.) 

  830 O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla rodziny Goślińskich, 

Krysik i Chmielewskich 

1800 + Halina Chudzińska (w 1 r. śm.) – intencja od przyjaciółki Beni 

1800 + Marianna Ossowska (w 2 r. śm.) 

Niedziela - 22.03.2020 r. 

  700 + Wacław Juszczak, Ewa Juszczak, rodzice: Kazimierz i Janina  

oraz  rodzice z obojga stron 

  930 + Józefa Baran – gregorianka 

  930 + Alojzy Chojnowski (w 15 r. śm.) i zmarli rodzice z obojga stron – 

intencja od żony i dzieci 

1100góra W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy dla Danuty Skierskiej w dniu 59 urodzin – 

intencja od rodziców 

1100dół + Krzysztof Szynkowski (w dniu urodzin) i zmarli z rodziny 

1230 + Wanda Ludwinowska (w r. śm.), mąż Roman i rodzice z obojga stron 

1230 + Helena (w r. śm.) i Leon Broniccy (w r. śm.) oraz zmarli z rodziny 

1500 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo  

i opiekę Matki Bożej dla Józefa w dniu 80 urodzin 

1800 + Rodzice: Janina i Stanisław Flis oraz teściowie: Helena i Piotr Machnik 

oraz siostry i bracia z obojga stron 


