
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na Niedzielę Miłosierdzia  

1. Do odwołania nie będą odprawiane żadne nabożeństwa: Nowenna  

do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Koronka do Miłosierdzia Bożego 

i inne.  

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

uczestników Mszy św. do 5 osób 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. Ile osób będzie mogło uczestniczyć we Mszy św. od poniedziałku 

podamy na stronie internetowej naszej parafii po uzyskaniu zgody  

od Księdza Biskupa. Biorąc pod uwagę wytyczne państwowe będzie  

to prawdopodobnie – uwzględniając powierzchnie: w górnym kościele  

do 60 osób natomiast w dolnym kościele do 25 osób. 

4. Jeśli ktoś z parafian ma pragnienie wyspowiadania się lub przyjęcia 

Komunii św. poza Mszą św. prosimy o kontakt telefoniczny –  numer 

887 733 111 – w celu ustalenia odpowiedniej godziny. Spowiedzi 

słuchamy również w sali na dole 15 minut przed każdą Mszą św. 

5. Na osobistą modlitwę wchodzić można do naszego kościoła w Niedziele  

w godzinach od 1300 do 1430 oraz od 1530 do 1730 oraz w dni 

powszednie w godzinach od 900 do 1700, pamiętając, że jak na razie  

nie może być w nim jednocześnie więcej niż pięć osób. 

6. Do odwołania 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. W imię miłości do bliźniego prosimy o pomoc sąsiedzką w robieniu 

zakupów zwłaszcza dla chorych i niepełnosprawnych. 

8. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Jolanta Weilandt z ul. Śniadeckich 28, lat 70 

+ Zygmunt Janc z ul. Śniadeckich 29, lat 69 

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

 

 

 

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 

  
 

                        

Zapraszamy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 

„Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka” – pod tym hasłem 

w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w niedzielę, 19 kwietnia, odbędą się 

główne obchody Święta Miłosierdzia. W tym roku, ze względu  

na ograniczenia związane z koronawirusem, pielgrzymi będą mogli łączyć 

się z krakowskimi Łagiewnikami tylko poprzez transmisje telewizyjne  

i internetowe. Transmisje z różnych punktów obchodów Święta Miłosierdzia 

w Sanktuarium w Łagiewnikach przeprowadzi TVP1, TVP3, TVP Polonia  

i TV Trwam.  

W sobotę 18 kwietnia o godz. 2225 w pasmie ogólnopolskim TVP 3 będzie 

transmitowane nabożeństwo Droga Miłosierdzia z Bazyliki.  

W niedzielę, 19 kwietnia, o godz. 700 w TVP1 – Msza Święta z Kaplicy 

Klasztornej, natomiast o godz. 1000 w TVP1 i TVP POLONIA – Msza 

Święta z Bazyliki pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, 

metropolity krakowskiego. O godz. 1500 transmisję Godziny Miłosierdzia 

będzie można obejrzeć w TV Trwam. Ponadto wszystkie Msze  

i nabożeństwa z Bazyliki będą transmitowane przez internetowe Radio  

i Telewizję Miłosierdzie na stronie milosierdzie.pl. Msze święte z Kaplicy 

Klasztornej będą transmitowane na stronie www.faustyna.pl. 
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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 

W dni powszednie: 
godz. 700 Msza św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach 

(TVP 1) 

godz. 1330 Msza św. z Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze (Telewizja 

Trwam) 

godz. 2000 Msza św. w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze (TVP3 pasmo 

ogólnopolskie) 

Źródło: www.episkopat.pl  
INTENCJE 20.04.2020 r. – 26.04.2020 r. 

Poniedziałek – 20.04.2020 r. 
  700 O nawrócenie, przebaczenie grzechów i miłosierdzie oraz o światło i dary 

Ducha Świętego dla naszej Ojczyzny z prośbą, aby każda polska rodzina 

była silna Bogiem i pełniła Jego wolę 

  830 O łaskę zdrowia i szczęśliwą operację oraz opiekę Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy dla Ewy 

  830  + Marianna i Józef Jaroszewscy 

1800 + Jerzy Bogdan (w 26 r. śm.) oraz zmarli z rodzin Bogdan i Piwosz 

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

oraz Regina i Henryk Suscy, Andrzej Urbaniak i zmarli z rodziny 

Wtorek – 21.04.2020 r. 
  700 Msza św. przebłagalna w intencji dzieci, wnuków i prawnuków 

  700 + Za dusze w czyśćcu cierpiące 

  830 O nawrócenie, przebaczenie grzechów i miłosierdzie oraz o światło i dary 

Ducha Świętego dla naszej Ojczyzny z prośbą, aby każda polska rodzina 

była silna Bogiem i pełniła Jego wolę 

1800 + Grzegorz Bączkowski (w r. śm.) – intencja od Przyjaciela 

1800 + Edwin Kotkiewicz – popogrzebowa 

Środa – 22.04.2020 r. 

  700 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin 

 

  830 + Za dusze w czyśćcu cierpiące 

  830 O wybór dobrej drogi życiowej dla Daniela i Wiktorii 

1800 + Mama Leokadia (w 8 r. śm.), tata Kazimierz, brat Stefan Sikorscy,  

Ks. Jan Bartkiewicz i zmarli z rodzin z obojga stron 

1800 + Marek Bartnicki 

Czwartek – 23.04.2020 r. – św. Wojciecha 

  700 W intencji Panu Bogu wiadomej 

  830 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla córek i ich rodzin   

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

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

kanonizację 

1800 + Piotr Karbowski i dusze w czyśćcu cierpiące 

 

Piątek – 24.04.2020 r. 

  700 O ustanie epidemii w Polsce i na świecie 

  830 + Maria Malinowska – popogrzebowa 

1800 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo  

i opiekę Matki Bożej dla Zofii i Sławomira (z okazji 27 r. ślubu) oraz  

dla rodziny 

1800 + Rodzice: Janina i Jan (w 30 r. śm.), brat Wiesław Tarka i zmarli  

z rodziny 

Sobota – 25.04.2020 r. – św. Marka Ewangelisty 

  700 W intencji Panu Bogu wiadomej 

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

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Aleksandry i Mieczysława 

w 28 r. sakramentu małżeństwa 

1800 W dniu imienin i z okazji urodzin, o Boże błogosławieństwo i dary Ducha 

Świętego, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Ks. Proboszcza Marka – 

intencja od Żywego Różańca, Apostolatu Margaretka i Klubu Seniora 

1800 + Rodzice Janina i Jan, brat Wiesław Tarka oraz mąż i tata Bolesław 

Kania 

1800 + Adam Rosiński – popogrzebowa 

Niedziela – 26.04.2020 r. 

  700 Za Parafian 

  930  Msza św. za Miasto i Ojczyznę 

1100 + Zdzisław Dominikowski (w 13 r. śm.) 

1100 + Zenon Ratajczak (w r. śm.) 

1230 + Franciszek Lewandowski (w 8 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1230 + Ks. Gracjan Nagierski i dusze w czyśćcu cierpiące 

1500 + Jerzy Lamkowski (w 7 r. śm.), Halina, Maria oraz rodzice z obojga stron 

1800  
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