
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

1. Zniesione zostały ograniczenia związane z liczbą uczestników podczas 

liturgii Mszy św. i innych nabożeństw. Pozostało w mocy jedynie 

zasłanianie ust i nosa. W związku z tym Ksiądz Biskup odwołał dyspensę 

od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.  

2. Zapraszamy dzisiaj na ostatnie Nabożeństwo Majowe, które odprawimy 

po Mszy św. wieczornej. Natomiast jutro rozpoczynamy miesiąc 

poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zachęcamy więc  

do udziału nabożeństwie czerwcowym, które odprawiać będziemy 

każdego dnia po Mszy św. wieczornej. 

3. W związku ze zniesieniem ograniczeń Nowenna do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy odprawiona będzie już tylko o godz. 1730  

i poprzedzona śpiewem Godzinek. 

4. W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne: 

 I czwartek – nabożeństwo o dar nowych powołań kapłańskich  

i zakonnych o godz. 1730. 

 I piątek – Msze św. wotywne o NSPJ o godz. 700, 1630 i 1800. 

O godz. 1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie 

Adoracji Najświętszego Sakramentu, która potrwa do godz. 1620. 

Spowiedź od godz. 1600. 

 I sobota – po Mszy św. o godz. 700 zapraszamy na modlitwy 

wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy całego 

świata. W tym dniu kapłani odwiedzą również chorych z posługą 

sakramentalną. Odwiedzą tylko tych chorych, którzy do piątku 

powtórnie będą zgłoszeni. 

5. W miesiącu czerwcu wznawiamy spotkania wspólnot naszej parafii. 

Ze względu na pewne jeszcze ograniczenia spotkania odbywać się będą 

w dolnym kościele. Pierwsze spotkanie w dolnym kościele odbędzie się 

w najbliższy czwartek o godz. 1630, a będzie to spotkanie Apostolatu 

Margaretka, natomiast w niedzielę po Mszy św. o godz. 930 na spotkanie 

do dolnego kościoła zapraszamy wspólnotę Żywego Różańca. 

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. 

 

 

 

BIULETYN PARAFIALNY 
Parafia Św. Maksymiliana Kolbe 

Grudziądz - Strzemięcin 

ul Wyspiańskiego 1-3 

tel. 56 46 53 334; 88 77 33 111 
 

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 

  
 

                        

Odwołanie dyspensy  

od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. 

Drodzy Diecezjanie! 

Duchownym, osobom konsekrowanym oraz wiernym świeckim bardzo 

dziękuję za odpowiedzialną i pełną wiary postawę w czasie epidemii. Był to 

trudny czas dla nas wszystkich, również w wymiarze duszpasterskim. Jestem 

wdzięczny wszystkim, którzy odważnie i roztropnie pomagali innym. 

Wyrażam wdzięczność wobec służb medycznych, sanitarnych, 

wolontariuszy i osób zaangażowanych w ochronę życia i zdrowia. Obejmuję 

modlitwą chorych, a miłosierdziu Bożemu polecam zmarłych. 

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju pozwoliła na zniesienie przez władze 

świeckie limitu uczestników zgromadzeń religijnych w miejscach kultu. 

Pozwala to na udział w liturgii wszystkim wiernym, którzy przynależą do 

żywej wspólnoty Kościoła. Dlatego z dniem 6 czerwca br. odwołuję 

dyspensę od uczestnictwa w niedzielnych Mszach świętych i serdecznie 

zapraszam do wspólnej modlitwy! Jednocześnie proszę o ostrożność, 

odpowiedzialność i rozwagę! Przypominam, że osoby chore oraz wszyscy, 

którzy zauważą u siebie objawy infekcji (np. kaszel, podwyższona 

temperatura, itp.) są zwolnione z obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej. 

Przypominam równocześnie o konieczności zachowania w kościołach 

dystansu i obowiązku zakrywania ust i nosa.  
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Dziękuję Bogu, że prowadzi nas przez trudny czas epidemii! Zachęcam 

wszystkich wiernych do korzystania z posługi duszpasterskiej w parafiach, 

szczególnie z sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Bardzo 

proszę o modlitwę w intencji nowych i świętych powołań do kapłaństwa i 

życia konsekrowanego. 

bp Wiesław Śmigiel – Biskup Toruński 

Trwa okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej 

Przypominamy, że do 7 czerwca trwa okres spowiedzi i Komunii św. 

wielkanocnej. Spowiedzi słuchamy w kościele 15 minut przed każdą Mszą 

św. w konfesjonałach. Zgodnie z zaleceniami podczas spowiedzi należy 

mieć zasłonięte usta i nos. 

Pomoc Kościołowi w Potrzebie 

Od poniedziałku do środy w godz. od 1000 do 1300 w ramach akcji 

stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie będzie można jeszcze  

do garażu pod plebanią przynieść zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny. Oczyszczając dom i świat z elektrośmieci dajemy nadzieję 

żyjącym bez domu na krańcach świata. 

 

INTENCJE 01.06.2020 r. – 07.06.2020 r. 

Poniedziałek – 01.06.2020 r. – NMP Matki Kościoła 
  700 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, łaskę zdrowia dla Izabeli  

i Ryszarda 

  830          + Weronika, Michał i Stanisław Klóska oraz Jadwiga i Mieczysław Kallas 

1800 + Elżbieta, Ilona, Mirosław oraz zmarli z rodziny Miłosz 

1800 + Marek Bartnicki 

Wtorek – 02.06.2020 r. 
  700  

  830 + Monika Grzemska (w 20 r. śm.), mąż Ryszard, babcie i dziadkowie 

z obojga stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

1800 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

1800 + Katarzyna Furmanek (w dniu urodzin) 

1800 + Ryszard Heberlein (w 18 r. śm.), Helena i Alojzy Kurzyńscy i mama 

Ryszarda Heberlein 

 

 

Środa – 03.06.2020 r. – św. Karola Lwangi i Towarzyszy 

  700  

  830 + Rodzice Weronika (w 10 r. śm.) i Konstanty (w dniu urodzin), bracia 

Mieczysław i Henryk, bratowa Halina i zmarli z rodziny 

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

błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Felicji i Zbigniewa 

oraz rodziny Michała 

1800 + Józefa Gołębiewska – intencja od III Róży Różańcowej 

Czwartek – 04.06.2020 r.  

– Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana 

  700  

  830  

1800 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla księży 

pracujących w naszej Parafii oraz kleryka Wojciecha  

– Intencja od Apostolatu Margaretka 

1800 + Jerzy Gużyński (w 5 r. śm.) – intencja od żony z synami 

Piątek – 05.06.2020 r. – św. Bonifacego 

  700  

  830  

1800 + Alfons Modrak (w 1 r. śm.) 

Sobota – 06.06.2020 r. 

  700 Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko 

Najświętszemu Sercu Najświętszej Maryi Panny 

  830 + Genowefa Renkel – Msza św. popogrzebowa 

  830 + Danuta Moczyńska (w 1 r. śm.) 

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

opiekę Matki Bożej dla Pauliny i Kamila z okazji 5 rocznicy ślubu  

oraz o opiekę dla rodziny 

1800 + Jan Walkowiak – intencja od siostrzenicy Grażyny z mężem 

 

Niedziela – 07.06.2020 r. – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 

  700 Msza św. dziękczynna z okazji jubileuszu ślubów zakonnych dla siostry 

Łucji - Joanny 

  930 W intencji Żywego Różańca 

1100 + Matka Łucja (w 22 r. śm.), ojciec Tadeusz i brat Adam 

1100 W intencji Panu Bogu wiadomej 

1230 + Helena Sagan (w 3 r. śm.) 

1230 + Paweł Műller (w 3 r. śm.) 

1500 + Siostra Henryka Ostrowska (w 4 r. śm.) rodzice i zmarli z rodziny 

1800 Za Parafian 


