
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na VI Niedzielę Wielkanocy  

1. Zgodnie z zaleceniem Księdza Biskupa od dzisiaj w liturgii Mszy św.  

i innych nabożeństwach – uwzględniając powierzchnie – może 

uczestniczyć w górnym kościele do 90 osób natomiast w dolnym 

kościele do 37 osób. Nadal można korzystać z dyspensy Księdza 

Biskupa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.  

w kościele. 

2. Jutro o godz. 830 w naszym kościele – Msza św. dziękczynna za życie  

i posługę św. Jana Pawła II w 100 rocznicę Jego urodzin. Natomiast  

w katedrze toruńskiej Msza św. ku czci św. Jana Pawła II odprawiona 

zostanie o godz. 1200. 

3. Od poniedziałku do środy trwać będą dni modlitw o urodzaje, czyli 

tzw. Dni Krzyżowe. W związku z tym nabożeństwo majowe  

w poniedziałek, wtorek i środę odprawimy o godz. 1730 i połączymy  

z modlitwami o urodzaje. Od czwartku nabożeństwo majowe odprawiać 

będziemy po Mszy św. wieczornej. 

4. W środę ze względu na dużą ilość wiernych Nowenna do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy odprawiona będzie dodatkowo po Mszy św.  

o godz. 830 oraz tradycyjnie o godz. 1730 w połączeniu z nabożeństwem 

majowym i modlitwami o urodzaje, poprzedzona śpiewem Godzinek. 

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

Adoracji Najświętszego Sakramentu, które potrwa do godz. 1750. 

6. W najbliższą niedzielę obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego. 

7. Jeśli ktoś z parafian ma pragnie wyspowiadać się 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. 

8. 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. 

9. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Jadwiga Guzek z ul. Śniadeckich 52, lat 95 

+ Mieczysław Kazubski z ul. Śniadeckich 35, lat 84 

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie… 

 

 

BIULETYN PARAFIALNY 
Parafia Św. Maksymiliana Kolbe 

Grudziądz - Strzemięcin 

ul Wyspiańskiego 1-3 

tel. 56 46 53 334; 887 733 111 
 

Konto parafialne:  

87 1240 3998 1111 0000 4146 9372 

www.maksymilian.grudziadz.pl  

e-mail:parafia@maksymilian.grudziadz.pl 
 

Biuro parafialne czynne: 

w środę i piątek 

od 1000 do 1100 oraz od 1630 do 1730 

  
 

                        

Informacja o telewizyjnych i radiowych transmisjach Mszy św. 

Niedzielne Msze Święte w Telewizji i Radiu: 

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

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

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

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  

Pomoc Kościołowi w Potrzebie 

W poniedziałek, we wtorek i środę przyszłego tygodnia w godz. od 1000  

do 1300 w ramach akcji stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie 

będzie można do garażu pod plebanią przynieść zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny. Oczyszczając dom i świat z elektrośmieci dajemy nadzieję 

żyjącym bez domu na krańcach świata. 
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Dni modlitw o urodzaje 

Dni Krzyżowe to wiosenne dni modlitw o urodzaje i za głodujących. Ta 

szczególna modlitwa w roku liturgicznym ma wyprosić dobre urodzaje  

i zachować o klęsk żywiołowych. Modlimy się też wtedy za głodujących. 

Jest ona przypomnieniem, że wszystko co mamy otrzymujemy z ręki Boga. 

Wszystko jest darem i to darem którym powinniśmy się również umieć 

podzielić z bardziej potrzebującymi. Modlitwa trwa trzy dni przed świętem 

Wniebowstąpienia (dawniej zawsze przypadało w czwartek 40 dni po 

Wielkanocy, obecnie obchodzimy w Polsce to święto w niedzielę). W tym 

czasie najczęściej organizuje się procesje błagalne do ustawionych na polach 

krzyży – stąd m.in. ich nazwa. Tradycja dni krzyżowych jest bardzo stara. 

Wywodzi się z około 450 roku. Wtedy to po gwałtownych klęskach 

żywiołowych francuski biskup Mamer nakazał oprawiać procesje błagalne. 

61 lat później trzy dni modlitw zostały zatwierdzone dla całej Francji. Z 

czasem zwyczaj upowszechnił się w innych krajach. 

INTENCJE 18.05.2020 r. – 24.05.2020 r. 

Poniedziałek – 18.05.2020 r. 
  700 Msza św. wynagradzająca za nasze grzechy 

  830 Dziękczynna za dar św. Jana Pawła II dla Polski i świata, z prośbą o wzrost 

powołań kapłańskich i zakonnych za Jego wstawiennictwem 

1800 + Anna i Jan Kleist, Henryk i Kazimierz Czapliccy i dusze w czyśćcu 

cierpiące 

1800 + Mama Regina Woźniak, ojciec Władysław i zmarli z rodziny obojga stron 

– intencja od synów z rodzinami 

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

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Sławomira w dniu urodzin 

Wtorek – 19.05.2020 r. 
  700 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

  830 + Urszula Wilińska (w 1 r. śm.) 

1800 + Irena Spychalska (w r. śm.) 

1800 + Mąż Józef Czaplewski (w 21 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1800 + Rodzice Apolonia i Edmund oraz zmarli z rodziny 

Środa – 20.05.2020 r.  

  700 O Boże błogosławieństwo i zdrowie za przyczyną Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy dla córek i ich rodzin 

  830  

1800 + Hygina, Weronika, Konstancja, Helena  

1800 + Zygmunt Janc – Msza św. popogrzebowa 

1800 + Franciszka (z okazji Dnia Matki), mąż Marek (w 12 r. śm.) i zmarli  

z rodziny 

Czwartek – 21.05.2020 r.  

  700 O Boże błogosławieństwo i zdrowie za wstawiennictwem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy dla córek i ich rodzin 

  830 + Rodzice: Czesława i Jan; Helena i Jan oraz zmarli z obojga stron 

1800 + Zdzisław Grzywacz (w 1 r. śm.) – Intencja od rodziny z Poznania 

1800 + Stanisław Tylicki (w 1 r. śm.) 

1800 O łaskę zdrowia dla Haliny 

Piątek – 22.05.2020 r.  

  700 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże 

dla synów Jana i Pawła 

  830 + Marianna Szopińska i Joanna Ryś oraz zmarli z rodzin z obojga stron 

  830 W podziękowaniu Panu Bogu za dotychczasowe łaski, z prośbą o dalsze 

Boże błogosławieństwo w 10 r. ślubu dla Julity i Krzysztofa oraz ich dzieci 

1800 + Józefa Gołębiewska – intencja od Sąsiada 

1800 + Marek Bartnicki 

1800 + Bonifacy Malinowski (w 4 r. śm. oraz w dniu imienin) 

Sobota – 23.05.2020 r.  

  700 O Boże błogosławieństwo i zdrowie za wstawiennictwem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy dla córek i ich rodzin 

  830  

1800 + Jadwiga Czajkowska (z okazji urodzin i Dnia Matki) i Tadeusz 

Czajkowski, Helena i Bronisław Piechoccy 

1800 + Żona Bernadeta Blachowska (w 5 r. śm.) 

 

Niedziela – 24.05.2020 r. – Wniebowstąpienie Pańskie 

  700 + Siostra Barbara Szymańska i Łukasz Kamiński 

  700 + Edward Kempiński (w 10 r. śm.) i rodzice z obojga stron 

  930 + Cecylia (z okazji Dnia Matki) i Stefan (z okazji Dnia Ojca) Ochal 

  930 + Renata Paczkowska (w r. śm.) 

1100 + Janusz Miecznikowski (z okazji urodzin) 

1230 + Tadeusz Chabucki (w 9 r. śm.) i rodzice z obojga stron 

1500 + Siostra Teresa Mularczyk (w 15 r. śm.), rodzice Łucja i Mieczysław  

oraz zmarli z rodzin z obojga stron 

1500 + Czesław (w dniu urodzin) 

1500 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla córki Małgorzaty 

Kozłowskiej  

1800 Msza św. dziękczynna za dar Eucharystii w 50 rocznicę I Komunii Św. 

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

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

kanonizację 


