
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na III Niedzielę Adwentu 

1. Dzisiejsza kolekta gospodarcza będzie 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”. 

2. 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. 

3. Każdego dnia zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu. 

Półgodzinne wystawienie rozpoczyna się o godz. 17.30. Na zakończenie 

odmawiana jest modlitwa o ustanie epidemii.  

4. W grudniu nie odbędą się jeszcze spotkania: Apostolatu Margaretka  

i Grupy Modlitewnej Ojca Pio oraz Kręgu Biblijnego. 

5. W środę o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

6. W związku z ogłoszonym przez papieża Franciszka Rokiem św. Józefa 

w najbliższym tygodniu w środę i sobotę podczas wieczornej adoracji 

odmówimy wspólnie modlitwę do św. Józefa.  

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

Adoracji Najświętszego Sakramentu, która potrwa do godz. 18.00.  

Na zakończenie adoracji – modlitwa Krucjaty Różańcowej w intencji 

Ojczyzny. 

8. Chorych i starszych parafian, którzy z okazji zbliżających się Świąt 

pragną przystąpić do spowiedzi i Komunii św. należy zgłaszać telefonicznie 

lub osobiście w Biurze Parafialnym. Kapłani odwiedzą tych chorych  

w sobotę 19 grudnia w godzinach przedpołudniowych. 

9. W najbliższą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12.30 harcerze 

przyniosą Światło Betlejemskie, od którego można zapalić przyniesioną 

świecę i zabrać do domu. 

10. 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 

oraz 24.00. 

11. W minionym tygodniu odszedł do wieczności: 

+ Józef Kurczewski z ul. Korczaka 7, lat 100 

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: 

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 

 
 

 

Papież Franciszek ogłosił Rok św. Józefa 

Z okazji 150. rocznicy ustanowienia św. Józefa Patronem Kościoła 

powszechnego papież Franciszek opublikował list apostolski "Patris corde" 

oraz ogłosił Rok św. Józefa. 

 

Potrwa on od 8 grudnia 2020 r. do 8 grudnia 2021 r. 

 

Na ten czas Penitencjaria Apostolska wydała dekret, zachęcający  

do skorzystania ze szczególnych odpustów pod zwykłymi warunkami 

(spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna oraz modlitwa w 

intencjach Ojca Świętego, wyrzeczenie się przywiązania grzechu). 

Aby podkreślić uniwersalność patronatu św. Józefa w Kościele, 

Penitencjaria Apostolska udziela odpustu wiernym, którzy odmówią 

jakąkolwiek modlitwę prawnie zatwierdzoną lub spełnią inny akt pobożności 

ku czci św. Józefa, szczególnie przy okazji świąt jemu poświęconych, a więc 

19 marca i 1 maja, a także w Święto Świętej Rodziny, w Niedzielę św. Józefa 

(według tradycji bizantyńskiej), 19 dnia każdego miesiąca oraz w każdą 

środę, czyli w dzień szczególnie poświęcony św. Józefowi w tradycji 

łacińskiej. 
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Wierni są zachęcani do uczestnictwa w wydarzeniach związanych w Rokiem 

św. Józefa, jeśli jednak nie pozwoli im na to choroba „rozszerza się dar 

odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku,  

na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych 

racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego 

grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych 

warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt 

pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona 

Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego 

życia”. 

 

INTENCJE 14.12.2020 r. – 20.12.2020 r. 

Poniedziałek – 14.12.2020 r. – św. Jana od Krzyża 

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

opiekę Matki Bożej, Dary Ducha Świętego i łaskę zdrowia dla Izabeli  

i Ryszarda 

  830 + Marianna, Antoni, Zofia i zmarli z rodziny 

1800 + Stanisława Sikorska – Msza św. popogrzebowa 

1800 + Leszek Majewski – intencja od rodziny 

1800 + Kunegunda Chojnacka – gregorianka (14) 

Wtorek – 15.12.2020 r. 
  630 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin 

  830 + Marianna Barbara Paterewicz – Msza św. popogrzebowa  

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

błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Aliny 

1800 + Mąż Kazimierz Liczkowski (w 24 r. śm.), wnuczka Joanna Kwiatek, 

szwagier Bogdan i rodzice z obojga stron 

1800 + Kunegunda Chojnacka – gregorianka (15) 

Środa – 16.12.2020 r. 

  630 + Kunegunda Chojnacka – gregorianka (16) 

  830 + Piotr Sadowski – Msza św. popogrzebowa 

1800 + Stanisław Kabulski (w 13 r. śm.) oraz jego rodzice 

1800 + Rodzice Burcz i Modliborscy 

1800 W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy podczas Nowenny 

Czwartek – 17.12.2020 r. 

  630 + Rodzice: Stefania i Józef, rodzeństwo: Bogumiła, Regina, Krystyna  

i Ryszard oraz rodzice chrzestni, szwagrowie: Edward i Wacław, babcie  

i dziadkowie z obojga stron, ciocie: Natalia i Eufrozyna 

 

  830 O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Rafała 

1800 W intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz kapłanów posługujących 

w naszej parafii  

1800 + Kunegunda Chojnacka – intencja od Bożeny i Andrzeja Bartkiewicz  

z rodziną 

1800 + Kunegunda Chojnacka – gregorianka (17) 

Piątek – 18.12.2020 r. 

  630 O uwolnienie od wszelkiego zła i wszelkich chorób, o Boże Miłosierdzie, 

światło i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Genowefy 

  830 + Ojciec Stanisław Czopek (w 10 r. śm.), mama Helena oraz rodzice  

i rodzeństwo z obojga stron 

1800 W intencji GMOP i ks. Bartka 

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

opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Barbary Ptaszyńskiej (z okazji 90 

rocznicy urodzin) – intencja od synów z rodzinami  

1800 + Kunegunda Chojnacka – gregorianka (18) 

Sobota – 19.12.2020 r. 

  630 + Regina Dorosz i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

  830 + Kunegunda Chojnacka – gregorianka (19) 

1800 + Mama i babcia Adela Jusińska (w 16 r. śm.) 

1800 + Rodzice: Regina i Gracjan Rozmus, Władysława i Józef Okońscy oraz 

wszyscy krewni z obojga stron, Salwadora (w 1 r. śm.) 

1800 + Jan Wołowski – Msza św. popogrzebowa 

IV Niedziela Adwentu – 20.12.2020 r. 

  700 + Krzysztof, Bronisław, Janina, Józef Perkuszewscy oraz Tadeusz i Ewa 

Jurkiewicz 

  930 + Ojciec Jan (w 35 r. śm.) i Adam (z okazji imienin) 

  930 + Kunegunda Chojnacka – gregorianka (20) 

1100góra + Robert Walawander (w r. śm.) i zmarli z rodziny 

1100góra O nawrócenie syna Patryka i córki Kingi 

1230 + Władysław Roszkowski (w 33 r. śm.), Kazimierz (w 31 r. śm.)  

i Jadwiga Piekutowska (w 33 r. śm.) oraz zmarli z rodziny 

1230 + Mąż Wiktor Śliszka (w 17 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1500 + Elżbieta Bartnikowska – Msza św. popogrzebowa 

1500 + Leszek Majewski – Msza św. popogrzebowa 

1800 + Kunegunda Chojnacka – intencja od koleżanek z przedszkola miejskiego 

Rządz 

1800 + Irena i Józef Chrzanowscy, rodzice z obojga stron oraz Urszula  

i Zbigniew Kraińscy, rodzice z obojga stron 


