
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XXVI Niedzielę Zwykłą 

1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 1500 w górnym kościele – spotkanie 

formacyjne kandydatów do bierzmowania, którzy we wrześniu 

ubiegłego roku rozpoczęli przygotowania. Takie spotkania odbywać się 

będą w każdą niedzielę do czasu przystąpienia do bierzmowania. 

2. W odpowiedzi na apel Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, 

Turystyki i Pielgrzymek w dniu dzisiejszym po Mszach św. będzie miała 

miejsce zbiórka do puszek na pomoc poszkodowanym podczas pożaru 

w obozie dla uchodźców na wyspie Lesbos. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. Po Nowennie Msza św. w intencjach 

polecanych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej podczas 

Nowenny. Przez najbliższe dwa tygodnie nie będzie spotkań Kręgu 

Biblijnego. 

4. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: 

 I czwartek – spotkanie Apostolatu Margaretka o godz. 1630; 

nabożeństwo o dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych 

o godz. 1730, połączone z nabożeństwem różańcowym 

 I piątek – Msza św. wotywna do NSPJ o godz. 700 i 1800. 

O godz. 1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie 

Adoracji Najświętszego Sakramentu, która potrwa do godz. 1630. 

Spowiedź od godz. 1600. Msza św. połączona z nabożeństwem 

różańcowym dla dzieci o godz. 1630. 

 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. Chorych prosimy zgłaszać w Biurze 

Parafialnym. 

5. Od niedzieli 4 października rozpoczniemy odprawianie Mszy św.  

z udziałem dzieci o godz. 1100 w dolnym kościele. W sposób szczególny 

zapraszamy dzieci z klas I-VI. Młodzież klas VII-VIII oraz szkół 

średnich zachęcamy do udziału w Mszach św. w górnym kościele. 

6. W minionym tygodniu odszedł do wieczności: 

+ Bogdan Urbański z ul. Korczaka 17, lat 72 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie… 

 

 

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 

  
 

                        

Przyjęcie dzieci do I Komunii 
Dzisiaj o godz. 930 w górnym kościele będzie miało miejsce przyjęcie grupy 

45 dzieci do I Komunii św. W związku tym w dolnym kościele odprawiona 

zostanie Msza św. w  intencji Miasta i Ojczyzny. Do dolnego kościoła na 

godz. 930 lub na inne Msze św. do górnego kościoła, czyli na godz. 700, 1100, 

1230, 1500 i 1800 zapraszamy osoby, które nie mają dzieci do Przyjęcia. 

Natomiast jutro o godz. 1000 – Msza św., podczas której do I Komunii św. 

przystąpi 4 dzieci. 

Zapraszamy na Różaniec 
Od czwartku rozpoczynamy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. 

Już dzisiaj zachęcamy wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych do 

licznego udziału w nabożeństwie różańcowym, które w naszym kościele 

będziemy odprawiali: dla dzieci: w środę i piątek o godz. 1630, natomiast 

dla młodzieży i dorosłych każdego dnia o godz. 1730. 

Zapraszamy do KSM-u 
W piątek o godz. 1900 – spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia 

Młodzieży. Zapraszamy nowych chętnych, którzy pragną przemieniać siebie  

i otoczenie w oparciu o wartości chrześcijańskie. Do KSM-u można należeć 

od VII klasy szkoły podstawowej . 

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: 87 733 111. 

Nr 1177 

27.09.2020 r. 

http://www.maksymilian.grudziadz.pl/
mailto:parafia@maksymilian.grudziadz.pl


Księga Intencji Mszalnych na 2021 rok 
Jest już dostępna Księga Intencji Mszalnych na 2021 rok. W związku z tym 

od najbliższej środy w Biurze Parafialnym będzie można dokonywać 

rezerwacji intencji mszalnych na następny rok.  

Dzień wolny organisty 
Każdemu organiście przysługuje jeden dzień wolny za granie w niedzielę. 

Do tej pory tym dniem była sobota, natomiast od 1 października  

dniem wolnym organisty będzie poniedziałek. 

Ostrzeżenie przed oszustami 

Oszuści dzwonią do seniorów na telefony stacjonarne przedstawiając się 

jako np.: policjant prowadzący tajną akcję, wnuczek który potrzebuje 

pieniędzy w związku z wypadkiem lub innym zdarzeniem losowym. 

Przestępcy w ten sposób nakłaniają do wypłaty oszczędności, zaciągnięcia 

kredytów i przekazania pieniędzy. Pamiętaj. Policjanci nigdy nie proszą  

o przekazanie pieniędzy lub zaciągnięcie kredytu. Jeśli otrzymasz taki 

telefon rozłącz się i natychmiast powiadom Policję lub zadzwoń  

na nr alarmowy 112.       insp. Piotr Lecijewski 

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy 

INTENCJE 28.09.2020 r. – 04.10.2020 r. 

Poniedziałek – 28.09.2020 r. – św. Wacława 

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

Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin 

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

opiekę Matki Bożej, wstawiennictwo św. Jana Pawła II i zdrowie dla 

Krystyny, Danuty i Jana Skierskich 

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

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

kanonizację 

1800 + Rodzice: Natalia i Zygfryd, bracia Zygfryd, Brunon, Henryk 

Wiśniewscy 

Wtorek – 29.09.2020 r. – Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała 
  700 + Brat Henryk Polis (w 9 r. śm.), babcia Waleria i zmarli z rodziny 

  830  

1800 W intencji Panu Bogu wiadomej 

1800 + Ewa Piotrowska – Msza św. popogrzebowa 

1800 + Mama Halina (w 11 r. śm.) oraz teściowie Genowefa i Stanisław 

Szczepaniak 

Środa – 30.09.2020 r. – św. Hieronima 

  700  

  830 + Anastazja Nawrocka (w dniu urodzin) oraz zmarli z rodzin z obojga 

stron 

1800 + Helena Linkner (w 2 r. śm.) 

1800 + Zbigniew, Jerzy Pomaski (w 30 r. śm.), Wanda Pomaska i Maria 

Janowska 

1800 W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy podczas Nowenny 

Czwartek – 01.10.2020 r. – św. Teresy od Dzieciatka Jezus 

  700  

  830 + Maria Piwowarska – gregorianka (1) 

1800 Apostolat Margaretka 

Piątek – 02.10.2020 r. – Świętych Aniołów Stróżów 

  700  

  830  

1630 + Maria Piwowarska – gregorianka (2) 

1800 W podziękowaniu za okazaną łaskę w odnalezieniu cennej rzeczy i z 

prośbą o zdrowie w dalszym życiu 

Sobota – 03.10.2020 r. 

  700 Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko 

Niepokalanemu Sercu NMP 

  830 + Gertruda Pomaska (z okazji 100 r. urodzin) 

  830 + Maria Piwowarska – gregorianka (3) 

1800 + Żona, mama i babcia Alicja Kmiecik (w dniu urodzin) 

1800 + Teresa Sprenglewska (w 7 r. śm.) i zmarli rodzice z obojga stron 

1800 + Władysława Okońska (w 5 r. śm.) – intencja od córki, synów z żonami 

oraz od wnuczek i wnuków z rodzinami 

Niedziela – 04.10.2020 r. 

  700 + Renata Gościnna (z okazji 73 r. urodzin) – intencja od męża, dzieci i 

siostry 

  930 W intencji Wspólnoty Żywego Różańca 

  930 + Rodzice: Helena i Stanisław Czopek, dziadkowie i rodzeństwo z obojga 

stron 

1100góra + Ojciec Albin, syn Ireneusz i rodzice Gertruda i Władysław, siostry: 

Maria i Irena oraz pozostali z rodziny 

1100dół + Maria Piwowarska – gregorianka (4) 

1230 + Mama Gertruda Krauzewicz (w 100 r. urodzin i 5 r. śm.), tata Klemens 

oraz Janina i Stanisław Załęscy 

1230 + Irena Bonisławska – intencja od sąsiadów z ul. Śniadeckich 62 B 

1500 + Zbigniew Pawłowski, Józefina Pawłowska, Bronisław Pawłowski 

oraz Irena i Józef Bronzel 

1500 + Stanisław Drobny (w 4 r. śm.) 

1800 + Teresa i Edward Bartoś oraz Krystyna i Stanisław Kowalscy 


