
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XXX Niedzielę Zwykłą 

1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 15.00 w górnym kościele – kolejne 

spotkanie formacyjne kandydatów do bierzmowania. 

2. Zbliża się koniec października. Zachęcamy do udziału w ostatnich już 

nabożeństwach różańcowych, które w naszym kościele odprawiamy:  

dla dzieci: w środę i piątek o godz. 16.30, natomiast dla młodzieży  

i dorosłych każdego dnia o godz. 17.30. W związku z epidemią 

zachęcamy do odmawiana różańca w gronie rodziny. 

3. W środę ze względu na sytuację epidemiczną Nowenna do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy odprawiona będzie dodatkowo po Mszy św.  

o godz. 8.30 oraz tradycyjnie o godz. 17.30 w łączności z nabożeństwem 

różańcowym poprzedzona śpiewem Godzinek. Po wieczornej Nowennie 

Msza św. w intencjach polecanych Panu Bogu za pośrednictwem Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy. W środę nie będzie jeszcze spotkanie 

Kręgu Biblijnego. 

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

Adoracji Najświętszego Sakramentu, która potrwa do godz. 16.30. 

5. W niedzielę obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych.  

W naszym kościele Msze św. jak w niedzielę. W poniedziałek – Dzień 

Zaduszny. Msze św. – o godz. 7.00, 9.30, 16.30 i 18.00. 

6. W tym roku 1 i 2 listopada na grudziądzkich cmentarzach nie będzie 

odprawiana Msza św. i nie odbędą się procesje. Do odwiedzania 

grobów zachęcamy podczas całej oktawy. 

7. Biskup Toruński udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego  

i świątecznego uczestnictwa we Mszy św. osobom przebywającym na 

terenie Diecezji Toruńskiej. 

8. W biurze parafialnym można jeszcze składać tak zwane wypominki. 

Wypominki roczne odczytywane będą podczas Mszy św. za zmarłych w 

drugi piątek każdego miesiąca o godz. 17.00, wypominki jednorazowe 

w dniach od 2 do 7 listopada po Mszach św. o godz. 8.30 i 18.00. 

9. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Stanisław Figurski z ul. Śniadeckich 54, lat 83, 

+ Edmund Wróblewski z ul. Śniadeckich 14, lat 79, 

Wieczny odpoczynek racz im 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: 

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 

 
 

 

Odpust zupełny za zmarłych  

Penitencjaria Apostolska, na specjalne polecenie papieża Franciszka, 

postanawia, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam gdzie są one 

zakazane: 

 Odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze i modlą się za 

zmarłych choćby tylko duchowo zwykle ustanowiony tylko w dniach  

od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne dni tego samego 

miesiąca, aż do jego końca. 

 Odpust zupełny 2 listopada, ustanowiony z okazji wspomnienia 

wszystkich wiernych zmarłych uzyskany przez tych, którzy pobożnie 

nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz" i „Wierzę 

w Boga”, może być przeniesiony także na inny dzień listopada, dowolnie 

wybrany przez poszczególnych wiernych. 

Ograniczenia związane z przynależnością Grudziądza  

do czerwonej strefy epidemicznej 

Ze względu na przynależność Grudziądza do czerwonej strefy epidemicznej 

spotkanie Kręgu Biblijnego jak również spotkania innych wspólnot naszej 

parafii odbywać się będą zasadniczo w dolnym kościele.  

Z tego też względu od dzisiejszej niedzieli nie będzie Mszy św. dla dzieci  

w dolnym kościele. 
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W czasie przynależności Grudziądza do czerwonej strefy w kościele 

górnym może przebywać jednocześnie 130 osób, na chórze dodatkowo – 

22 osoby, natomiast w kościele dolnym – 53 osoby. 

Rozpoczynamy działalność Parafialnego Zespołu Caritas 

Powołany został w naszej parafii Parafialny Zespół Caritas, którego 

członkowie i wolontariusze pomagać będą osobom potrzebującym. 

Zapraszamy do włączenia się w te działania wszystkich ludzi, zarówno 

osoby należące do wspólnot parafialnych jak również osoby niezrzeszone. 

Ważna jest chęć poświęcenia odrobiny czasu dla drugiego człowieka np. 

jedna godzina w tygodniu. Można zostać członkiem PZC a można zostać 

wyłącznie wolontariuszem. Członek pomaga potrzebującym i włącza się 

w organizację pomocy, natomiast wolontariusz pomaga potrzebującym nie 

włączając się w sprawy organizacyjne. 

Na początek postaramy się o zorganizowanie akcji robienia zakupów  

dla ludzi starszych i niesamodzielnych. 

Osoby chętne mogą zgłaszać się osobiście w Biurze Fundacji Inicjatyw 

Społecznych Źródło przy wejściu do Biura Parafialnego lub telefonicznie: 

500 329 972. 

INTENCJE 26.10.2020 r. – 01.11.2020 r. 

Poniedziałek – 26.10.2020 r. 

  700 O Boże błogosławieństwo dla Daniela i Wiktorii 

  830 + Anna i Stefan Barszczewscy oraz Marek i Jacek 

1800 + Jadwiga Wunsch (w 20 r. śm.) 

1800 + Maria Piwowarska – gregorianka (26) 

Wtorek – 27.10.2020 r. 
  700 O zgodę i miłość w małżeństwie Magdaleny i Marka 

  830 + Marian Szeligowski (w dniu urodzin) oraz rodzice z obojga stron 

1800 Msza święta dziękczynno – błagalna z okazji 3 rocznicy powrotu do Pana 

Boga, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo 

1800 + Maria Piwowarska – gregorianka (27) 

Środa – 28.10.2020 r. – Świętych Apostołów: Szymona i Judy Tadeusza 

  700 + Maria Cel (w 3 r. śm.) i dusze w czyśćcu cierpiące 

  830 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, łaskę rychłego powrotu 

do zdrowia dla Tadeusza 

  830 + Maria Piwowarska – gregorianka (28) 

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

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

kanonizację 

 

1800 + Ojciec Tadeusz Podgórski, ciocia Bożena Kucińska, dziadkowie z obojga 

stron i zmarli z rodziny 

1800 W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy podczas Nowenny 

Czwartek – 29.10.2020 r. 

  700  

  830 + Maria Piwowarska – gregorianka (29) 

1800 + Lidia Tyborska (w rocz. urodzin), Monika Tyborska (w rocz. urodzin) 

1800 + Syn Fabian Mrozik (w 6 r. śm.), mąż Grzegorz (w 4 r. śm.) i zmarli  

z rodziny 

1800 + Rodzice: Teresa i Henryk, mąż Roman i córka Justyna 

Piątek – 30.10.2020 r. 

  700 + Krystyna Zielińska (w dniu urodzin) i Adam Zieliński – intencja  

od sąsiadów z ul. Śniadeckich 1F 

  830 + Rodzice: Franciszka i Władysław, dziadkowie: Marianna i Wojciech 

oraz siostry Hanna i Narcyza 

  830 + Maria Piwowarska – gregorianka (30) 

1800 + Tata Bronisław Przeworski (w 25 r. śm.) i mama Wanda 

1800 + Anna i Józef Wyszomierscy, Janina i Józef Tadrowscy oraz ciocia 

Marianna 

1800 + Żona Halina (w r. śm.) 

Sobota – 31.10.2020 r. 

  700  

  830  

1800 + Jadwiga Grześkowiak i zmarli z rodziny 

1800 + Helena i Hanna Wasilewskie – intencja od rodziny Kruszkiewicz 

1800 O błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Bożeny  

i Norberta (w 49 rocznicę ślubu) 

Niedziela – 01.11.2020 r. – Uroczystość Wszystkich Świętych 

  700 + Rodzice: Marianna i Władysław Bartkowiak, babcia Marianna 

Salamoniak oraz zmarli z rodziny 

  700 + Zmarli z rodzin: Mulawa, Baran, Sawickich i Abramowicz 

  930 + Rodzice: Władysława i Franciszek oraz zmarli z rodzin Czekalskich  

i Kaznochów 

  930 W intencji Wspólnoty Żywego Różańca 

1100góra + Anna i Józef oraz Henryk Żebrowscy, zmarli z rodziny Ciaków  

i Żebrowskich 

1100góra + Helena Babińska (w 2 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1230 + Antoni Przerwa 

1230 + Rodzice: Maria i Aleksy Kitta – intencja od córek 

1800 + Jerzy Kikiel (w 4 r. śm.) 

1800 + Helena Kondraczyk – gregorianka (1) 


