
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na III Niedzielę Wielkanocy  

1. Zgodnie z zaleceniem Księdza Biskupa od ubiegłego poniedziałku  

we Mszy św. – uwzględniając powierzchnie – może uczestniczyć  

w górnym kościele do 60 osób natomiast w dolnym kościele  

do 25 osób. Zasadniczo Msze św. odprawiać będziemy w górnym 

kościele, natomiast gdyby liczba przybyłych do kościoła osób 

przekroczyła 60 odprawiona zostanie Msza św. w dolnym kościele dla 

25 osób. Gdyby i to rozwiązanie było niewystarczające wówczas 

pozostałe osoby będą mogły w Sali na dole przyjąć Komunię św.  

i skorzystać z dyspensy Księdza Biskupa od obowiązku niedzielnego 

uczestnictwa we Mszy św. w kościele. 

2. Pragniemy serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone  

na funkcjonowanie naszej parafii w trudnym czasie epidemii,  

za te złożone do koszyka w naszych kościołach, za przyniesione do Biura 

Parafialnego i za wpłacone na konto parafialne.  

3. Do odwołania nie będą odprawiane żadne nabożeństwa: Nowenna  

do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Koronka do Miłosierdzia Bożego, 

Nabożeństwo Majowe i inne. Natomiast w piątek od godz. 1500 do 1630 

będzie mało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu. 

4. Jeśli ktoś z parafian ma pragnie wyspowiadać się w sali na dole  

lub przyjąć Komunię św. poza Mszą św. prosimy o kontakt 

telefoniczny –  numer 887 733 111 – w celu ustalenia odpowiedniej 

godziny. Spowiedzi słuchamy również w kościele 15 minut przed każdą 

Mszą św. 

5. 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. Ze względu na dzień 

wolny od pracy w piątek 1 maja Biuro Parafialne będzie nieczynne. 

6. W najbliższy piątek rozpoczynamy maryjny miesiąc maj. Zachęcamy 

do rodzinnego odmówienia Litanii Loretańskiej do Najświętszej Maryi 

Panny.  

7. Na mocy dekretu Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 

na sobotę przeniesiona została uroczystość NMP Królowej Polski. 

Msze święte odprawione będą o godz. 700, 830, 1630 oraz 1800. 

8. Ze względu na stan epidemiczny kapłani nie będą odwiedzać chorych 

w I sobotę maja. 

 

 

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 

  
 

                        

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  
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Ponad 180 tys. zł na pomoc dla szpitali w Toruniu i Grudziądzu 

Trwa zbiórka funduszy na pomoc dla szpitali w walce z epidemią. W zbiórkę 

aktywnie włączają się kapłani, parafie, wspólnoty zakonne, wierni świeccy  

i instytucje. Do tej pory diecezja toruńska wsparła rzeczowo i materialnie 

szpitale w Toruniu i Grudziądzu na łączną kwotę ponad 180 tys. złotych. 

Z funduszy własnych diecezji oraz pozyskanych dzięki zbiórce zakupiono 

1000 masek specjalistycznych i 600 kombinezonów ochronnych  

oraz przekazano fundusze, dzięki który szpitale mogą zakupić konieczny  

im sprzęt ochronny – podkreśla ks. kan. Zbigniew Walkowiak, ekonom 

diecezjalny i koordynator zbiórki. 

Do włączenia się w zbiórkę zachęca bp Wiesław Śmigiel, który zaznacza,  

że „czas, który przeżywamy jest wielkim egzaminem z miłosierdzia  

i solidarności z braćmi i siostrami". Każdy może pomóc tym, którzy walczą 

na pierwszej linii frontu. Jeśli nie mamy możliwości finansowych możemy 

otoczyć medyków naszą modlitwą – mówi bp Wiesław Śmigiel. 

Każdy kto zechce wesprzeć zakup środków ochronnych dla personelu 

medycznego proszony jest o wpłacenie pieniędzy (w wysokości według 

własnego uznania i możliwości) na konto: 

Kuria Diecezjalna Toruńska 

59 1240 1936 1111 0000 1322 2213 

z dopiskiem „Dar dla szpitala”. 

Pozyskane środki zostaną przekazane dla szpitali zakaźnych w Toruniu  

i Grudziądzu na zakup niezbędnego sprzętu ochronnego. 

 

INTENCJE 27.04.2020 r. – 03.05.2020 r. 

Poniedziałek – 27.04.2020 r. 
  700 W intencji Panu Bogu wiadomej 

  830 + Andrzej Zalewski (w dniu urodzin) 

1800 + Bożena Maria Jankiewicz 

1800 + Danuta Paprocka – popogrzebowa 

1800 + Krystyna Ziółkowska – popogrzebowa 

Wtorek – 28.04.2020 r. – św. Katarzyny Sieneńskiej 
  700 O zmiłowanie dla nas i całego świata przez Krwawe Łzy Najświętszej 

Maryi Panny 

  830 + Edmund Musalewski (w 17 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1800 + Kazimierz Wycinek (w 4 r. śm.) 

1800 + Ryszard Drozdowski i dusze w czyśćcu cierpiące  

1800 + Marek Bartnicki 

Środa – 29.04.2020 r. 

  700 O zmiłowanie dla nas i całego świata przez Krwawe Łzy Najświętszej 

Maryi Panny  

  830 + Barbara Nereza-Nerezowska 

1800 + Rodzice Bronisława i Ignacy Woźniak 

Czwartek – 30.04.2020 r. 

  700 O zmiłowanie dla nas i całego świata przez Krwawe Łzy Najświętszej 

Maryi Panny 

  830  

1800 + Jan i Gertruda Kanicz oraz zmarli z rodzin Pawłowskich i Ciborów 

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

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Jacka w dniu urodzin 

1800 + Rafał i rodzice: Antonina i Jan 

Piątek – 01.05.2020 r. – św. Józefa Rzemieślnika 

  700  

  830 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Rafała i Karoliny  

w 10 rocznicę ślubu 

1630 + Rodzice Bronisława i Bernard Urbańscy 

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

i opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla Haliny Cichosz w 70 rocznicę 

urodzin 

1800 + Leszek Paluszek – popogrzebowa 

Sobota – 02.05.2020 r. – NMP Królowej Polski 

  700 Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko 

Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny 

  830 + Brat Zygmunt (w dniu imienin) 

1630  

1800 + Jan Walkowiak – intencja od szwagra Bronisława 

1800 + Jan Pawłowski (w 16 r. śm.) oraz zmarli z rodziny Marońskich  

i Ronowskich 

1800 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i przymnożenie 

wiary dla Wiktorii w 18 rocznicę urodzin 

Niedziela Wielkanocy – 03.05.2020 r. 

  700 + Mama Zuzanna (w 10 r. śm) oraz tata Józef (w 23 r. śm.) 

  930 Żywy Różaniec 

  930 + Mama Helena (z okazji urodzin), ojciec Józef (w r. śm.) i zmarli z rodziny 

  930 + Helena Gorczyńska (w dniu 85 urodzin i w 5 r. śm.) 

1100 + Mama Zofia (w 2 r. śm.), ojciec Piotr Klimek, rodzice: Maria i Antoni 

Poręccy 

1100 W intencji Panu Bogu wiadomej 

1230 + Robert Walawander i zmarli z rodziny 

1500 + Rodzice: Aleksandra i Aleksander Zulczyk i rodzeństwo 

1800 + Rodzice: Stefan i Genowefa Ryndziewicz i szwagier Roman Sosnowski 


