
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na IV Niedzielę Wielkanocy  

1. Pragniemy serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone  

na funkcjonowanie naszej parafii w trudnym czasie epidemii.  

Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących uczestniczyć  

w niedzielnych Mszach św. Kuria Diecezjalna Toruńska zaniechała 

poboru opłat jakie parafie są zobowiązane wpłacać co miesiąc  

na potrzeby diecezji (kolekta z I niedzieli miesiąca) natomiast w parafii 

nie odkładamy środków na cele gospodarcze (kolekta z II niedzieli 

miesiąca). W związku z tym wszystkie kolekty i ofiary przeznaczone są 

na bieżącą działalność parafii np. na rachunki za gaz, prąd, 

wynagrodzenia pracowników. 

2. 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. w kruchtach bocznych wejść do kościoła. 

3. 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. 

4. Od dzisiaj zapraszamy do kościoła na Nabożeństwo Majowe, które 

odprawiać będziemy każdego dnia, z wyjątkiem środy, po Mszy św. 

wieczornej. 

5. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

połączona z nabożeństwem majowym. 

6. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Nabożeństwo o dar 

nowych powołań kapłańskich i zakonnych o godz. 1730. 

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

Adoracji Najświętszego Sakramentu. O godz. 1700 – Msza św. 

zbiorowa za zmarłych. 

8. Uroczystość I Komunii, która miała mieć miejsce w najbliższą niedzielę 

odbędzie się, jeśli warunki pozwolą, w niedzielę 27 września  

oraz w poniedziałek 28 września. Wybór dnia pozostawiamy rodzicom.   

9. W minionym tygodniu odeszła do wieczności: 

+ Genowefa Renkel z ul. Śniadeckich 10, lat 92 

Wieczny odpoczynek racz jej 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 

  
 

                        

60 osób w górnym kościele 

Zgodnie z zaleceniem Księdza Biskupa w liturgii Mszy św. i innych 

nabożeństwach – 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. 

 

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 
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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  

Siostry szarytki z Chełmna i ich podopieczni potrzebują wsparcia 

Biskup toruński Wiesław Śmigiel wzywa wiernych do modlitewnego 

wsparcia sióstr szarytek z Chełmna i ich podopiecznych. Klasztor i placówki 

prowadzone przez siostry zostały dotknięte epidemią koronawirusa. 

Zakażonych jest ponad 40 osób. 

Jeszcze do niedawna Siostry Miłosierdzia, znane jako szarytki z Chełmna, 

same niosły pomoc potrzebującym. Niestety podczas niesienia pomocy 

chorym i cierpiącym siostry zostały zarażone koronawirusem. Dziś  

w kompleksie klasztornym w Chełmnie chorych jest ponad 40 osób: sióstr  

i pracowników świeckich. Część z nich przebywa w izolatorium  

w Ciechocinku, a część w szpitalu zakaźnym w Grudziądzu. 

Siostry prowadzą Dom Opieki Społecznej oraz ośrodek  

dla niepełnosprawnych dzieci, wydają także żywność bezdomnym i ubogim. 

Na skutek epidemii Covid-19 placówka objęta jest kwarantanną,  

a wszystkim siostrom, pracownikom i podopiecznym przeprowadzono testy 

na obecność wirusa. Na szczęście u wszystkich podopiecznych wyniki 

testów są negatywne. 

Biskup toruński Wiesław Śmigiel prosi wszystkich wiernych, by otoczyli tę 

wyjątkowo trudną sytuację swoją modlitwą. - Módlmy się do Jezusa, Króla 

Miłosierdzia o opiekę nad siostrami, pracownikami świeckimi i ich 

rodzinami oraz nad podopiecznymi. Niech Maryja, Uzdrowienie chorych, 

wyprasza łaskę zdrowia i będzie umocnieniem w tym trudnym czasie - 

apeluje Ksiądz Biskup, zapewniając o codziennej modlitwie w intencji 

wszystkich dotkniętych pandemią. 

INTENCJE 04.05.2020 r. – 10.05.2020 r. 

Poniedziałek – 04.05.2020 r. – św. Floriana 
  700  

  830 + Aniela, Michał Kędzior i zmarli z rodziny 

1800 + Irena, Władysław i Józef Chmiel oraz zmarli z rodziny 

1800 + Feliks Pająk (w r. śm.), Maria i zmarli z rodziny 

Wtorek – 05.05.2020 r. 
  700  

  830 + Zofia Szarmach (w 1 r. śm.) oraz Józef Ryś 

1800 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

Środa – 06.05.2020 r. – Świętych Apostołów Filipa i Jakuba Młodszego 

  700   

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

Bożej dla całej rodziny oraz o zdrowie dla Darka 

1800 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

Czwartek – 07.05.2020 r. 

  700  

  830 + Ludwik, Salomea Kędzior i zmarli z rodziny 

1800 O Boże błogosławieństwo dla ks. Bartka, opiekuna Apostolatu Margaretka 

oraz o zdrowie dla księży pracujących w naszej Parafii 

– Intencja od Apostolatu Margaretka 

Piątek – 08.05.2020 r. – św. Stanisława 

  700  

  830 + Mąż Stanisław Bojanowski (w dniu imienin) 

1700 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

1800 + Mąż Stanisław (z okazji imienin), córki: Anna, Beata, rodzice 

Koszewscy i Danielak 

1800 + Zofia i Stanisław Stefańscy 

1800 + Brat Stanisław Ojdowski (z okazji urodzin i imienin) oraz zmarli  

z rodziny 

Sobota – 09.05.2020 r. 

  700  

  830 + Bogdan Grzebieniewski (w 18 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron 

  830 + Ryszard Schramm (w 3 r. śm.), rodzice i rodzeństwo z obojga stron 

1800 + Mąż Andrzej (w 22 r. śm.) 

1800 + Rodzice: Stachowscy i Sewerynowicz oraz szwagier Leszek 

1800 + Beata Czarnecka, Gertruda Klein – intencja od przyjaciół i sąsiadów 

Niedziela – 10.05.2020 r. 

  700 W intencji Panu Bogu wiadomej 

  930 + Mama Maria (w 28 r. śm.), mama Józefa (w 12 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1100  Rodziny Szensztackie 

1230 + Rodzice: Marianna (w 2 r. śm.) i Władysław (w 28 r. śm.) Bartkowiak 

oraz Marianna Salomoniak i zmarli z rodziny 

1230 + Syn Dawid Marciniak (w 9 r. śm.) – intencja od rodziców 

1500 + Zbigniew Pawłowski (w 7 r. śm.) i zmarli z obojga stron 

1800 + Henryka Dobiasz – intencja od sąsiadów z ul. Korczaka 17 E 

http://www.episkopat.pl/

