
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na Niedzielę Świętej Rodziny 

1. Dzisiaj w Niedzielę Świętej Rodziny podczas Mszy św. o godz. 9.30 

będzie miało miejsce odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. 

Zapraszamy małżonków, którzy pragną nawiązać w tym szczególnym 

dniu do zawartego przez siebie sakramentalnego związku małżeńskiego 

i raz jeszcze odnowić te znamienne słowa przysięgi.  

2. W dniu dzisiejszym po Mszach św. – zbiórka do puszek na Fundusz 

Obrony Życia. 

3. Każdego dnia, z wyjątkiem środy i czwartku, zapraszamy na adorację 

Najświętszego Sakramentu. Półgodzinne wystawienie rozpoczyna się 

o godz. 17.30. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek połączona z modlitwą do św. Józefa  

z okazji ogłoszonego przez papieża Franciszka Roku św. Józefa. 

5. W czwartek, w ostatnim dniu roku kalendarzowego, podczas 

nabożeństwa po Mszy św. wieczornej, którą w tym roku odprawimy 

wyjątkowo o godz. 17.00 będziemy przepraszać Pana Boga  

za popełnione grzechy oraz dziękować za wszelkie łaski otrzymane 

podczas kończącego się roku. 

6. W piątek uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 

rozpoczynamy Nowy Rok 2021. Drogim Parafianom i szanownym 

gościom życzymy, aby dobry Bóg obdarzył wszystkich swoim 

błogosławieństwem i potrzebnymi darami. Msze święte – o godz. 8.00, 

9.30, 11.00, 12.30, 15.00 i 18.00. Z racji uroczystości w Nowy Rok  

nie obowiązuje post piątkowy. 

7. W pierwszą sobotę stycznia po Mszy św. o godz. 7.00 zapraszamy  

na nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi  

za grzechy całego świata. 

8. W styczniu nie odbędą się jeszcze żadne spotkania wspólnot 

działających w naszej parafii. 

9. W minionym tygodniu odszedł do wieczności: 

+ Ryszard Kobylski z ul. Zachodniej 22, lat 68 

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 

 
 

 

Wizyta duszpasterska zwana „kolędą” w warunkach epidemii 

W związku z sytuacją epidemiczną panującą w naszym kraju zgodnie  

z zapowiedzią tradycyjna forma wizyty duszpasterskiej zwana „kolędą” 

nie będzie w tym roku możliwa. Jeśli jednak parafianie indywidualnie 

zaproszą duszpasterzy do odwiedzin i błogosławieństwa rodzin i domów,  

to możemy skorzystać z takiego zaproszenia. Formy zaproszenia wraz  

z formularzem zgłoszenia i planem kolęd opisane są na kartce leżącej obok 

Biuletynu Parafialnego oraz na parafialnej stronie internetowej w zakładce 

kolędy.  

Plan kolęd na najbliższe dni 

 27 grudnia (niedziela), ul. Szachnitowskiego, Zamenhoffa, 

Wyspiańskiego, Zapolskiej – od godz. 1500 

 28 grudnia (poniedziałek), ul. Konopnickiej – domki oraz 25, 27 i 28;  

Zachodnia i Rozdzielnia – od godz. 1600 

 29 grudnia (wtorek) ul. Wągla, Baczyńskiego, Asnyka, Orzeszkowej, 

Orkana, Szarych Szeregów, Okulickiego, Makuszyńskiego, Staffa, 

Grota Roweckiego, Konstytucji 3 maja – od godz. 1600 

 30 grudnia (środa) ul. Jackowskiego 39, 41, 42 i 43 – od godz. 1600 

 2 stycznia (sobota) ul. Jackowskiego 44, 48 i Północna – od godz. 1500 
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 3 stycznia (niedziela) ul. Jackowskiego 52 i 54 – od godz. 1500 

 4 stycznia (poniedziałek) ul. Śniadeckich 1, 5, 7 i 17 – od godz. 1600 

 5 stycznia (wtorek)  ul. Śniadeckich 3, 9, 11, 15 i 19 – od godz. 1600 

 6 stycznia (środa) ul. Śniadeckich 13, 21, 27, 31 i 35 – od godz. 1600 

 7 stycznia (czwartek) ul. Śniadeckich 2, 14, 29 i 33 – od godz. 1600 

 8 stycznia (piątek) ul. Śniadeckich 8, 12, 20 i 24 – od godz. 1600 

 9 stycznia (sobota)  ul. Śniadeckich 10 – od godz. 1500 

 10 stycznia (niedziela) ul. Śniadeckich 18, 22, 28 i 30 – od godz. 1500 

 11 stycznia (poniedziałek) ul. Śniadeckich 34, 36 i 38 – od godz. 1600 

 12 stycznia (wtorek) ul. Śniadeckich 40 i 44 – od godz. 1600 

 13 stycznia (środa) ul. Śniadeckich 42, 46, i 48 – od godz. 1600 

 14 stycznia (czwartek) ul. Śniadeckich 52 i 54 – od godz. 1600 

 15 stycznia (piątek) ul. Śniadeckich 56 i 58 – od godz. 1600 

 16 stycznia (sobota) ul. Śniadeckich 60, 64 i 66 – od godz. 1500 

 17 stycznia (niedziela) ul. Śniadeckich 62 i 72 – od godz. 1500 

 18 stycznia (poniedziałek) ul. Śniadeckich 74 – od godz. 1600 

 19 stycznia (wtorek) ul. Śniadeckich 76 – od godz. 1600 

 20 stycznia (środa) ul. Śniadeckich 80, 82 i 84 – od godz. 1600 

 21 stycznia (czwartek) ul. Śniadeckich 78, ul. Korczaka 2 i 4  

– od godz. 1600 

 22 stycznia (piątek) ul. Korczaka 1, 3 i 6 – od godz. 1600 

 23 stycznia (sobota) ul. Korczaka 7 i 11 – od godz. 1500 

 24 stycznia (niedziela) ul. Korczaka 5 i 9 – od godz. 1500 

 25 stycznia (poniedziałek) ul. Korczaka 15 – od godz. 1600 

 26 stycznia (wtorek) ul. Korczaka 17, 27 i 29 – od godz. 1600 

 

INTENCJE 28.12.2020 r. – 03.01.2021 r. 

Poniedziałek – 28.12.2020 r. – Świętych Młodzianków 

  700 + Kunegunda Chojnacka – gregorianka (28) 

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

1800  

Wtorek – 29.12.2020 r. 
  700 + Kunegunda Chojnacka – gregorianka (29) 

  830 + Andrzej Tyburski – Msza św. popogrzebowa  

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

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

kanonizację 

Środa – 30.12.2020 r. 

  700 + Kunegunda Chojnacka – gregorianka (30) 

  830 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, Boże  

błogosławieństwo i zdrowie dla Karola z okazji 8 urodzin oraz dla całej 

rodziny 

1800 W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy podczas Nowenny 

Czwartek – 31.12.2020 r. 

  700 W pewnej intencji 

  830 + Edward i Zofia oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

1700 Za Parafian  

1700 O błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski dla rodziny 

Piszkalskich 

Piątek – 01.01.2021 r. – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 

  800 Za Parafian 

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

światło i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Genowefy (1) 

1100 + Jakub Oziemkowski – gregorianka (1) 

1230 + Mąż Adam Gniot (w 4 r. śm.) – intencja od żony 

1500  

1800 + Zbigniew Trzciński – Msza św. popogrzebowa 

Sobota – 02.01.2021 r. – św. Bazylego i św. Grzegorza 

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

światło i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Genowefy (2) 

  830 + Jakub Oziemkowski – gregorianka (2) 

1800 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla wnuków: Zofii 

i Jakuba, dzieci i zięciów oraz całej rodziny 

Niedziela – 03.01.2021 r. 

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

światło i dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej dla Genowefy (2) 

  930 W intencji wspólnoty Żywego Różańca 

  930 + Tata Bronisław Przeworski (z okazji urodzin) oraz mama Wanda 

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

błogosławieństwo i zdrowie dla Jadwigi i Pawła z okazji 52 rocznicy 

ślubu i 74 rocznicy urodzin Pawła 

1100 + Kazimiera Wiśniewska – Msza św. popogrzebowa  

1100 O nawrócenie syna Patryka i córki Kingi  

1230 + Władysław Pieckowski – Msza św. popogrzebowa 

1230 + Jakub Oziemkowski – gregorianka (3) 

1500 + Rodzice: Kazimierz (w 8 r. śm.) i Łucja (w 1 r. śm.) Rogowscy oraz brat 

Jan Rogowski (w 14 r. śm.) 

1800 + Genowefa Pabianek – Msza św. popogrzebowa 


