
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na IV 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, Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. 

3. Komunia św. przy Ołtarzu Miłosierdzia udzielana będzie wyłącznie  

na rękę, na środku w sposób tradycyjny. 

4. W środę uroczystość Zwiastowania Pańskiego a jednocześnie rocznica 

utworzenia Diecezji Toruńskiej i Dzień Świętości Życia.  

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

Adoracji Najświętszego Sakramentu, która potrwa do godz. 1750. 

6. Do końca marca Biuro Parafialne czynne będzie w środy oraz piątki 

od godz. 1000 do 1100 oraz od godz. 1630 do 1730. W sprawach pilnych 

można dzwonić pod numer telefonu: 887 733 111. 

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

czyli od Niedzieli Palmowej.  

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: 

+ Tadeusz Kułakowski z ul. Korczaka 9, lat 93 

+ Adam Rosiński z ul. Korczaka 9, lat 71 

+ Edwin Kotkiewicz z ul. Korczaka 9, lat 92 

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; 887 733 111 

www.maksymilian.grudziadz.pl  

e-mail: 

parafia@maksymilian.grudziadz.pl 

 

Biuro parafialne czynne: 

w środę i piątek 

od 1630 do 1730  

oraz w środę i piątek od 1000 do 1100 

  
 

                        

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. 

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. 

+ Wiesław Śmigiel Biskup Toruński 

Rekolekcje wielkopostne w TVP 

Dzięki życzliwości Telewizji Polskiej oraz dyspozycyjności Ojca Jacka 

Salija OP, TVP3 w pasmie ogólnopolskim nadawać będzie „Rekolekcje  

z dominikaninem Jackiem Salijem”. Nauki będą emitowane o godz. 2040  

w dniach 25, 26 i 27 marca br. (środa, czwartek, piątek), zaraz po transmisji 

Mszy Świętej z Jasnej Góry. Długość odcinków – ok. 20 minut. 
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Informacja o telewizyjnych i radiowych transmisjach Mszy św. 

Niedzielne Msze Święte w Telewizji: 

godz.   700 – TVP 1, TVP Info  godz.   900 – Polsat News 

godz.   930 – TV Trwam   godz. 1030 – Polsat Rodzina 

godz. 1100 – TVP 1    godz. 1300 – TVP Polonia 

Niedzielne Msze Święte w Radiu: 

godz. 900 – Radio Maryja   godz.   900 – Polskie Radio 1 

godz. 1100 – Radio dla Ciebie  godz. 1900 – Polskie Radio 1 

Codziennie: 

godz. 700 – Msza św. celebrowana w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego  

w Łagiewnikach transmitowana w TVP 1 

godz. 1330 – Msza św. z Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze transmitowana 

przez Telewizję Trwam 

godz. 2000 – Specjalna Msza św. w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze 

transmitowana przez TVP3 pasmo ogólnopolskie i na kanale YouToube 

Jasnej Góry 

Msze św., Drogi Krzyżowe, Gorzkie Żale, Różaniec na stronie 

internetowej: https://www.msze.info/msze-online  

Źródło: www.episkopat.pl  
INTENCJE 23 03.2020 r.  –  29.32.2020 r. 

Poniedziałek – 23.03.2020 r. 
  700 + Mama Helena Kulak (w 9 r. śm.) 

  830 + Józefa Baran – gregorianka 

  830 O Boże błogosławieństwo, ochronę oraz wstawiennictwo bł. Ks. Jerzego 

Popiełuszki dla personelu medycznego 

1800 + Mąż Tadeusz Tabor (w dniu urodzin), zmarli z rodziny: Tabor i Kieloch 

1800 + Brat Benedykt Kruk (w 11 r. śm.) i brat Józef (w dniu urodzin) oraz ciocia 

Marta Jesionowska 

1800 + Henryka Dobiasz – popogrzebowa 

Wtorek – 24.03.2020 r. 
  700 Msza św. dziękczynna za dar Radia Maryja i TV Trwam 

  830 + Józefa Baran – gregorianka 

1800 + Ojciec Jan (w 41 r. śm.), mama Mieczysława i zmarli z rodziny: 

Przybylskich, Misiornych i Szram 

1800 + Marek Bartnicki (w dniu imienin) 

1800 + Teresa Belka – popogrzebowa 

Środa – 25.03.2020 r. – Zwiastowanie Pańskie 

  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 

  830 + Zbigniew (w 9 r. śm.) 

1800 + Romuald Jolkowski (w dniu urodzin) – intencja od cioci Kasi 

1800 W intencji dzieci nienarodzonych oraz o miłosierdzie Boże dla osób 

dopuszczających się grzechu dzieciobójstwa 

1800 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

Czwartek – 26.03.2020 r. 

  700  

  830 + Józefa Baran – gregorianka 

1800 + Rodzice: Klara i Franciszek Murawscy, dziadkowie z obojga stron  

oraz bracia: Edward i Zbigniew 

1800 + Krystyna Ziółkowska – popogrzebowa 

1800 + Janusz Bujniewicz – popogrzebowa 

Piątek – 27.03.2020 r. 

  700  

  830 + Józefa Baran – gregorianka 

1800 + Bożena Maria Jankiewicz 

1800 + Mąż Lech, syn Wojciech oraz rodzice z obojga stron 

1800 + Leokadia (w 5 r. śm.) i ks. Mirosław (z okazji urodzin) 

Sobota –28.03.2020 r. 

  700 + Mieczysława Jagodziewska – popogrzebowa 

  830 + Józefa Baran – gregorianka 

1800 W podziękowaniu za życie i pracę kapelana Solidarności ks. Jerzego 

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

kanonizację 

1800 + Lucyna Treichel (w 1 r. śm.) 

Niedziela - 29.03.2020 r. 
  700 + Mąż Jan Schmidt (w 37 r. śm.), rodzice z obojga stron i zmarli  

z rodziny 

  930 Msza św. za Miasto Grudziądz i Ojczyznę 

  930 + Józefa Baran – gregorianka 

  930 + Magdalena Wyżga (w 3 r. śm.) i ojciec Marian 

1100góra + Irena i Wanda (w dniu urodzin) oraz rodzeństwo 

1100góra + Jerzy i ojciec Władysław Szopińscy 

1230 + Jadwiga i Mieczysław (w 27 r. śm.) Edwartowscy oraz zmarli  

z ich rodzin 

1230 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo , 

opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla mamy Haliny w dniu urodzin – 

intencja od dzieci 

1500 + Eugenia Dziemiańczuk – intencja od dzieci 

1600 dół  Msza Święta w NFRR – po łacinie  

1800 + Ewa Snoussi (w 7 r. śm.) 
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