
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na II Niedzielę Adwentu 

1. Zachęcamy do udziału w roratach, które w naszym kościele 

odprawiamy o godz. 630 od poniedziałku do soboty. Dzieci na roraty 

zapraszamy we wtorki i czwartki do górnego kościoła na godz. 16.30. 

Można przynieść ze sobą lampiony. 

2. Każdego dnia zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu. 

Półgodzinne wystawienie rozpoczyna się o godz. 17.30. Na zakończenie 

odmawiana jest modlitwa o ustanie epidemii oraz pokój społeczny.  

3. W grudniu nie odbędą się jeszcze spotkania: Żywego Różańca, Akcji 

Katolickiej, Apostolatu Margaretka i Grupy Modlitewnej Ojca Pio 

oraz Kręgu Biblijnego. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

5. W czwartek o godz. 1900 – spotkanie Wspólnoty Modlitewno – 

Ewangelizacyjnej Emaus. 

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

Adoracji Najświętszego Sakramentu, która potrwa do godz. 16.30.  

W związku z wieczorną adoracją, którą rozpoczynamy o godz. 17.30 

Msza św. za zmarłych poleconych w Wypominkach Rocznych 
odprawiona zostanie w górnym kościele o godz. 16.30. 

7. W najbliższą niedzielę – kolekta gospodarcza. Będzie ona  

przeznaczona jest na bieżące potrzeby naszej parafii, natomiast 

zbiórka do puszek, którą przeprowadzamy po Mszy św. będzie 

wyrazem naszej troski o Kościół na Wschodzie. Za wszelkie złożone 

ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

8. W nadchodzącym tygodniu Pan Organista będzie roznosił opłatek 

przy ul. Konopnickiej i na osiedlu domków jednorodzinnych. Opłatek 

można nabyć również w Biurze Parafialnym. 

9. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Genowefa Pabianek z ul. Jackowskiego 43 lat 94 

+ Tadeusz Bębenek z ul. Korczaka 29, lat 58 

+ Zbigniew Trzciński z ul. Śniadeckich 76, lat 75 

+ Adam Koprowski z ul. Śniadeckich 62, lat 85 

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 

 
 

 

Wizyta duszpasterska zwana kolędą w warunkach epidemii  

W związku z sytuacją epidemiczną panującą w naszym kraju tradycyjna 

forma wizyty duszpasterskiej zwana „kolędą” nie będzie w tym roku 

możliwa do zrealizowania. 

Jeśli jednak parafianie indywidualnie zaproszą duszpasterzy do odwiedzin  

i błogosławieństwa rodzin i domów, to możemy skorzystać z takiego 

zaproszenia. Wizyta odbywać się będzie z zachowaniem wszelkich zasad 

bezpieczeństwa (maseczka lub przyłbica oraz dezynfekcja rąk przed 

wejściem do mieszkania). Gotowość przyjęcia kapłana z wizytą 

duszpasterską można zgłaszać do 23 grudnia 2020 r. w następujący sposób: 

 dostarczyć do Biura Parafialnego lub zakrystii formularz znajdujący się 

na stoliku obok Biuletynu Parafialnego, 

 lub zadzwonić do Biura Parafialnego w godzinach jego czynności  

pod numer telefonu 56 465 33 34, 

 lub zadzwonić na Plebanię w godzinach od 15.00 do 16.00   

w dowolnym dniu powszednim pod numer telefonu 88 77 33 111. 

Do poszczególnych zgłoszonych miejsc zamieszkania kapłani przybędą 

zgodnie z ogłoszonym planem znajdującym się na stoliku obok Biuletynu 

Parafialnego oraz na stronie internetowej parafii. 
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Uroczystość Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi 

W najbliższy wtorek czcimy Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi 

Panny. Jest to patronalne święto Rycerstwa Niepokalanej. W tym dniu 

członkowie Rycerstwa mogą uzyskać odpust zupełny. Msza św. w intencji 

Rycerstwa naszej parafii odprawiona zostanie o godz.  630. Pozostałe Msze 

św. o godz. 9.30 16.30 i 18.00. Nie będzie mszy św. o godz. 8.30.  

W tym dniu w naszym kościele włączymy się również w światową 

modlitwę: „Godzina Łaski”. Zapraszamy do indywidualnej modlitwy przed 

wystawionym Najświętszym Sakramentem od godz. 12.00 do 13.00. Więcej 

informacji na ten temat – na stronie internetowej: 

https://www.niedziela.pl/artykul/115667/nd/Godzina-Laski-8-grudnia-

godz-1200-1300   

Pasterka w naszej Parafii 

Już dzisiaj zapowiadamy, że jeśli nic nie stanie na przeszkodzie to w tym 

roku wyjątkowo odprawiane będą trzy Pasterki: o godz. 20.00, 22.00 i 24.00. 

Można jeszcze nabywać świece Caritas 

Już po raz 27 Caritas w Polsce organizuje Wigilijne Dzieło Pomocy 

Dzieciom. Przekazując na ten cel 8 zł otrzymamy świecę małą, natomiast za 

15 zł można otrzymać świecę dużą. Świece można nabyć również w Biurze 

Parafialnym.  

INTENCJE 07.12.2020 r. – 13.12.2020 r. 

Poniedziałek – 07.12.2020 r. 

  630 + Mama Barbara Kachelska i tata Bohdan 

  830 + Władysława i Bolesław oraz zmarli z rodzin 

1800 + Brat Stanisław Górczyński (w 5 r. śm.) 

1800 + Leszek Majewski – intencja od rodziny 

1800 + Kunegunda Chojnacka – gregorianka (7) 

Wtorek – 08.12.2020 r. 
  630 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, 

opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Marii (z okazji imienin) 

  630 W intencji Rycerstwa Niepokalanej 

  830 + Rodzice: Henryk (w 31 r. śm.) i Teresa (w 8 r. śm.) oraz teściowie  

1630 

1800 + Czesława Jaworska (w 1 r. śm.) oraz Mieczysław Jaworski 

1800 + Jerzy Balicki – intencja od sąsiadów z ul. Korczaka 1 

1800 + Kunegunda Chojnacka – gregorianka (8) 

 

Środa – 09.12.2020 r. 

  630 + Mieczysława Wegner i rodzice z obojga stron 

  830 + Mąż Zdzisław (w 13 r. śm.) i dusze w czyśćcu cierpiące 

1800 + Kunegunda Chojnacka – gregorianka (9) 

1800 W intencji Panu Bogu wiadomej 

1800 W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy podczas Nowenny 

Czwartek – 10.12.2020 r. 

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

Matki Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin 

  830 + Leszek Małkowski – Msza św. popogrzebowa 

1630 

1800 W intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz kapłanów 

posługujących w naszej parafii  

1800 + Kunegunda Chojnacka – gregorianka (10) 

Piątek – 11.12.2020 r. 

  630 + Leszek Małkowski – intencja od koleżanki Maryli 

  830 + Waldemar 

1630 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

1800 + Edward (w 39 r. śm.)  

1800 + Kunegunda Chojnacka – gregorianka (11) 

Sobota – 12.12.2020 r. 

  630 + Kunegunda Chojnacka – gregorianka (12) 

  830 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

1800 + Rodzice: Halina i Stefan Perlik, Gertruda i Feliks Czarneccy oraz zmarli 

z obojga stron 

1800 + Łucja i Alfons Ciborów, Józefina, Bronisław i Zbigniew Pawłowscy, 

Gertruda i Jan Kanicz oraz zmarli z rodziny 

III Niedziela Adwentu – 13.12.2020 r. 

  700 + Kunegunda Chojnacka – gregorianka (13)  

  930 + Jan Borzyszkowski i zmarli z rodziny Borzyszkowskich 

  930 W intencji Rodzin Szensztackich 

1100góra + Syn Zbigniew (w 14 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1100góra + Hygina i zmarli z rodziny 

1230 + Stanisław Babiński (z okazji urodzin) i zmarli z rodziny 

1230 + Jan (w 4 r. śm.) 

1230 + Józef Łukasik i rodzice z obojga stron 

1500 + Mama Elżbieta (w r. śm.), tata Bronisław, brat Alojzy, teściowie: Klara  

i Jan, szwagier Zygmunt oraz mąż Henryk 

1500 + Łucja i Alfons Jankowscy, Helena i Zygmunt Klimczuk 

1800 + Syn Paweł, rodzice: Gertruda i Wacław Michalak i teść Marian 

https://www.niedziela.pl/artykul/115667/nd/Godzina-Laski-8-grudnia-godz-1200-1300
https://www.niedziela.pl/artykul/115667/nd/Godzina-Laski-8-grudnia-godz-1200-1300

