
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na Niedzielę Palmową 

1. Do odwołania nie będą odprawiane żadne nabożeństwa: Nowenna  

do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, 

Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne.  

2. Zgodnie z zaleceniem Księdza Biskupa, ze względu na ograniczenie 

uczestników Mszy św. do 5 osób od poniedziałku do środy obowiązuje 

w naszej parafii następujące rozwiązanie: 

 Jedynym wejściem na Mszę św. są drzwi przy figurze Matki 

Bożej Fatimskiej (wejście na salki od strony ul. Wyspiańskiego). 

 Pięć minut przed rozpoczęciem Mszy św. kapłan skieruje 5 osób  

do miejsca sprawowania liturgii (górny lub dolny kościół). 

 Pierwszeństwo ma rodzina zamawiająca intencje mszalne. 

3. Zgodnie z decyzją Księdza Biskupa obchody Niedzieli Palmowej  

i Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka 

Sobota) sprawować będziemy bez udziału wiernych, przy drzwiach 

zamkniętych. Decyzja ta jest bolesna dla nas kapłanów i zdajemy sobie 

sprawę, że napawa bólem także parafian. Jest to czas cierpienia 

wszystkich dzieci Kościoła. 

4. Jeśli ktoś z parafian miałby pragnienie przyjęcia Komunii św.  

w Niedzielę Palmową prosimy o kontakt telefoniczny (nr 887 733 111) 

w celu ustalenia odpowiedniej godziny. W czasie Wielki Czwartek  

i Wielki Piątek Komunia św. będzie zanoszona tylko ludziom chorym  

a Wielką Sobotę wyłącznie ludziom umierającym. Jest to normalna 

praktyka w czasie Triduum Paschalnego a Stolica Apostolska nie 

zmieniła tych zasad na czas pandemii. 

5. Do odwołania Biuro Parafialne czynne będzie w środy oraz piątki 

od godz. 1000 do 1100 oraz od godz. 1630 do 1730. W Wielki Piątek – 

Biuro Parafialne nieczynne. W sprawach pilnych można dzwonić  

pod numer telefonu: 887 733 111. 

6. Od dnia 12 kwietnia (tj. Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego)  

do odwołania, w Mszach św. i uroczystościach pogrzebowych może 

ponownie uczestniczyć do 50 osób (wliczając księży). Niemniej Ksiądz 

Biskup zachęca do skorzystania z dyspensy. Pierwsza Msza św.  

w Niedzielę Zmartwychwstania – o godz. 700 bez procesji wielkanocnej. 

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

zakupów zwłaszcza dla chorych i niepełnosprawnych. 

 

 

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 

  
 

                        

Dyspensa Biskupa Toruńskiego 

Mając na uwadze Wskazania Prezydium KEP z dnia 21 marca 2020 roku  

udzielam, do odwołania, wszystkim wiernym Diecezji Toruńskiej  

oraz aktualnie przebywającym na jej terenie, dyspensy od obowiązku 

uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej. 

bp Wiesław Śmigiel 

Osobista modlitwa w naszym kościele 

Na osobistą modlitwę można wejść do naszego kościoła w Niedzielę 

Palmową w godzinach od 1300 do 1700, w dni powszednie w godzinach  

od 900 do 1700, w Wielką Sobotę w godzinach od 700 do 1800 pamiętając,  

że nie może być w nim jednocześnie więcej niż pięć osób. 

Spowiedź w naszej Parafii 

Przed nami czas spowiedzi i Komunii św. Wielkanocnej, który trwa  

do Niedzieli Trójcy Świętej, tj. 7 czerwca 2020 r. W związku z tym  

od poniedziałku do środy spowiedzi słuchamy w sali na dole 15 minut przed 

Mszą św. o godz. 700 i 830 oraz przed Mszą św. wieczorną od godz. 1730.  

Oprócz tego można się umówić na spowiedź dzwoniąc poprzedniego dnia 

pod numer telefonu: 887 733 111. Pragniemy tym sposobem uniknąć stania 

wiernych przed zamkniętymi drzwiami. Będziemy umawiali na konkretną 

godzinę co 10 minut po 5 osób. Zgłaszając się podajemy wyłącznie swoje 

imię. 
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Informacja o telewizyjnych i radiowych transmisjach Mszy św. 

Niedzielne Msze Święte w Telewizji: 

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

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

godz. 1055 – TVP 1    godz. 1300 – TVP Polonia 

Niedzielne Msze Święte w Radiu: 

godz.   800 – Polskie Radio 2  godz.   900 – Polskie Radio 1 

godz.   900 – Radio Maryja  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 

na TVP3 pasmo ogólnopolskie 

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

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

Źródło: www.episkopat.pl  

W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Leszek Paluszek z ul. Śniadeckich 56, lat 68 

+ Tomasz Empel z ul. Śniadeckich 14, lat 45 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

INTENCJE 06 04.2020 r.  –  12.04.2020 r. 

Poniedziałek – 06.04.2020 r. 
  700 O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla córek  

i ich rodzin 

  830 + Janusz  Bujniewicz – intencja od sąsiadów z ul: Korczaka 4 

1800 + Urszula Urban – popogrzebowa 

1800 + Roman Oczkoś – popogrzebowa 

1800 + Rodzice: Leon i Stefania Rojek oraz rodzeństwo: Barbara, Henryka, 

Bolesław, Józef i Stefan 

Wtorek – 07.04.2020 r. 
  700 O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla córek  

i ich rodzin 

  830 + Jadwiga Modrak – pogrzebowa 

1800 + Teresa Grzybowska (w 1 r. śm.) i Stefan Grzybowski 

1800 + Roman Kraiński – popogrzebowa 

1800 + Waldemar Makowski (w 2 r. śm.) i zmarli z rodziny Makowskich 

Środa – 08.04.2020 r. 

  700 + Rodzice: Stefania i Józef, rodzeństwo: Bogumiła, Regina, Krystyna, 

Ryszard, rodzice chrzestni, babcie i dziadkowie z obojga stron, 

szwagrowie: Edward, Wacław, ciocia Natalia i Eufrozyna 

  830 + Ojciec Aleksander (w 31 r. śm.), mama, bracia Lewandowscy, siostra 

Elżbieta Więcek 

1800 + Mąż, ojciec Bolesław Karpiński (w 1 r. śm.) i zmarli rodzice z obojga 

stron i ciocia Marianna, wujek Edmund i Bernard 

1800 Dziękczynna w 48 rocznicę ślubu Reginy i Jana z podziękowaniem  

za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny 

1800 + Józef Sikorski (w 4 r. śm.) i zmarli z rodziny 

Wielki Czwartek – 09.04.2020 r. 

Msza św. koncelebrowana bez udziału wiernych 

1. Za Parafian 

2. W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Klary Zwary  

w dniu 80 urodzin – intencja od córek z mężami 

3. O Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i zdrowie dla kapłanów 

posługujących w nasze Parafii – intencja od Żywego Różańca, Apostolatu 

Margaretka i Klubu Seniora 

Wielki Piątek – 10.04.2020 r. 

Ceremonie wielkopiątkowe bez udziału wiernych 

Wielka Sobota – 11.04.2020 r. 

Msza św. Wigilii Paschalnej bez udziału wiernych 

1. Za Parafian 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 12.04.2020 r. 

  700 Za Parafian 

  930 + Rodzice: Franciszek i Klara Skorzybót 

1100góra + Halina Robionek (w 13 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1100dół O nawrócenie dla syna Patryka i córki Kingi 

1230góra + Mąż Bernard Bojakowski (w 9 r. śm.), rodzice z obojga stron i bracia: 

Tadeusz, Stanisław i Kazimierz 

1230dół +  Syn Andrzej Sierski (w 1 r. śm.) – intencja od rodziców i siostry 

1230dółs + Rodzice: Apolonia (w 2 r. śm.) i Jan (w 23 r. śm.) oraz rodzice z obojga 

stron 

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

opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Andrzeja i Barbary w 50 rocznicę ślubu 

1800 + Ignacy Wróblewski (w 5 r. śm.) oraz zmarli z rodziny Wróblewskich  

i Grabowskich 
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