
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XXVII Niedzielę Zwykłą 

1. Podczas zbiórki do puszek na pomoc poszkodowanym podczas pożaru 

w obozie dla uchodźców na wyspie Lesbos zebraliśmy i wysłaliśmy na 

konto Caritas Polska 1.340 zł. Za złożone ofiary składamy serdeczne 

„Bóg zapłać”. 

2. Od dzisiaj rozpoczynamy odprawianie Mszy św. z udziałem dzieci  

o godz. 11.00 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. 

3. Dzisiaj oraz za tydzień po Mszy św. o godz. 15.00 w górnym kościele – 

kolejne spotkanie formacyjne kandydatów do bierzmowania,  

którzy we wrześniu ubiegłego roku rozpoczęli przygotowania. 

4. W poniedziałek o godz. 1900 – spotkanie Akcji Katolickiej.  

5. W środę wspomnienie NMP Różańcowej. O godz. 17.30 Nowenna  

do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączona z nabożeństwem 

różańcowym poprzedzona śpiewem Godzinek. Po Nowennie Msza św. 

w intencji Żywego Różańca w patronalne święto oraz w intencjach 

polecanych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej podczas 

Nowenny. W najbliższym tygodniu nie będzie jeszcze spotkania Kręgu 

Biblijnego. 

6. W czwartek o godz. 16.00 – spotkanie Klubu Seniora. 

7. W piątek o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie 

Adoracji Najświętszego Sakramentu, która potrwa do godz. 16.30. 

8. W piątek ze względu na nabożeństwo różańcowe Msza św. zbiorowa  

za zmarłych zostanie odprawiona wyjątkowo o godz. 16.30. 

9. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza – przeznaczona na potrzeby 

naszej parafii. Kilka najbliższych kolekt przeznaczonych będzie  

na pokrycie kosztu położenia kostki w miejscu rozebranej organistówki. 

Natomiast po Mszach św. będzie miała miejsce zapowiadana dzisiaj 

zbiórka do puszek na papieski fundusz Dzieło Nowego Tysiąclecia. 

10. Spotkanie Rycerstwa Niepokalanej wyjątkowo w tym miesiącu 

odbędzie się 14 października. Na spotkaniu obecny będzie Asystent 

Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej – o. Michał Nowak OFMConv. 

11. Spotkania Wspólnoty Modlitewno-Ewangelizacyjnej Emaus 

wyjątkowo w tym miesiącu odbędą się 15 i 29 października. 

 

 

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: 

Poniedziałek od 16.00 do 17.30  

Środa od 10.00 do 11.00 oraz od 16.00 do 17.30 

Piątek od 10.00 do 11.00 oraz od 16.00 do 17.30 

 
 

 

Zapraszamy na Różaniec 

Rozpoczęliśmy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Zachęcamy 

wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych do licznego udziału  

w nabożeństwie różańcowym, które w naszym kościele odprawiamy:  

dla dzieci: w środę i piątek o godz. 16.30 (w najbliższy piątek wyjątkowo  

w dolnym kościele), natomiast dla młodzieży i dorosłych każdego dnia  

o godz. 17.30. Za odmówienie pięciu dziesiątek różańca w kościele  

lub w rodzinie można uzyskać odpust zupełny.  

Rozpoczynamy przygotowania do I Komunii św. 

W niedzielę 11 października po Mszy św. o godz. 11.00 w dolnym kościele 

odbędzie się pierwsze spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci  

z klas trzecich szkół podstawowych, które w tym roku szkolnym będą 

przygotowywać się do przyjęcia I Komunii św. 

Nowe godziny czynności Biura Parafialnego:  

Od jutra obowiązują nowe godziny czynności Biura Parafialnego.  

Będzie ono czynne: 

w poniedziałek od godz. 16.00 do 17.30, 

w środę od godz. 10.00 do 11.00 oraz od godz. 16.00 do 17.30, 

w piątek od godz. 10.00 do 11.00 oraz od godz. 16.00 do 17.30. 

W sprawach pilnych można dzwonić pod numer telefonu: 88 77 33 111. 
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Zapraszamy do śpiewu na chwałę Pana Boga 

Po kilkumiesięcznej przerwie swoją działalność wznawia nasz Chór 

parafialny Maksymilianum. Pierwsze spotkanie już w najbliższy 

poniedziałek tj. 5 października o godz. 18.00. Zapraszamy wszystkich 

chętnych, którzy pragną swoim głosem oddawać chwałę Panu Bogu. 

Zapraszamy do KSM-u 

W piątek o godz. 19.00 – 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. 

Wypominki jednorazowe i roczne 

Obok Biuletynu wyłożone są kartki na wypominki. Można je składać  

w Biurze Parafialnym. Wypominki roczne odczytywane będą w drugi 

piątek miesiąca podczas Mszy św. o godz. 17.00, wypominki jednorazowe – 

od 2 do 8 listopada po Mszach św. o godz. 8.30 i 18.00. 

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 05.10.2020 r. – 11.10.2020 r. 

Poniedziałek – 05.10.2020 r.  

                                    – Rocznica Poświecenia Bazyliki Katedralnej w Toruniu 

  700 + Maria Piwowarska – gregorianka (5) 

  830 + Marianna i Stanisław Rząca 

1800 + Rodzice: Teresa i Henryk 

1800 + Sebastian Minda (w 2 r. śm.) oraz zmarli z rodziny Roszak 

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

Wtorek – 06.10.2020 r. – św. Faustyny Kowalskiej 
  700 + Aleksandra, Stanisław, Mieczysław, Stanisław, Jan Woźniak  

i Robert Prus 

 

  830 O łaskę zdrowia i szczęśliwy przebieg operacji dla Julii 

1800 + Wojciech Giermuda – Msza św. popogrzebowa 

1800 + Maria Piwowarska – gregorianka (6) 

1800 + Zenon Michałowski (w 1 r. śm.) 

Środa – 07.10.2020 r. – NMP Różańcowej 

  700 W intencji Panu Bogu wiadomej 

  830  

1800 W intencji Żywego Różańca oraz kapłanów pracujących w naszej Parafii, 

aby Królowa Różańca Świętego wypraszała wszystkim liczne łaski  

1800 + Maria Piwowarska – gregorianka (7) 

1800 W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy podczas Nowenny 

Czwartek – 08.10.2020 r. 

  700 + Maria Piwowarska – gregorianka (8) 

  830 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Krzysztofa i Iwony  

w 12 rocznicę ślubu oraz dla syna Jana 

1800 W intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz kapłanów 

posługujących w naszej parafii 

1800 + Ojciec Alojzy (w 40 r. śm.), mama Klara oraz brat, wujek i teść 

Piątek – 09.10.2020 r. 

  700  

  830  

1630 Msza św. zbiorowa za zmarłych  

1800 + Maria Piwowarska – gregorianka (9) 

Sobota – 10.10.2020 r. 

  700  

  830  

1800 + Ryszard Smaga (w 1 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1800 + Maria Piwowarska – gregorianka (10) 

1800 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę  

i błogosławieństwo dla Grażyny i Zbigniewa Bednarz (w 30 rocznicę 

ślubu) oraz dla całej rodziny 

Niedziela – 11.10.2020 r. 

  700  

  930 + Żona Renata Góralska (w 3 r. śm. i w dniu urodzin) 

  930 Rodziny Szensztackie 

1100góra + Szarlota Tutka – intencja od sąsiadów 

1100dół  

1230 + Mieczysława i Tadeusz (z okazji urodzin) 

1500 + Maria Piwowarska – gregorianka (11) 

1800 + Józef Wierzbicki 


