
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na III Niedzielę Zwykłą 

 

1. Do jutra trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. 

Włączmy się to dzieło poprzez osobistą modlitwę. 

2. Każdego dnia zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu. 

Półgodzinne wystawienie rozpoczyna się o godz. 17.30 a kończy 

modlitwami o ustanie epidemii. 

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

połączona z modlitwą do św. Józefa poprzedzona śpiewem Godzinek. 

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

Najświętszego Sakramentu. 

5. W styczniu nie odbędą się jeszcze żadne spotkania wspólnot 

działających w naszej parafii. Nie odbędzie się również Koncert Kolęd  

i Pastorałek. 

6. Ze względu na okres zimowy wszystkie Msze św. i nabożeństwa,  

od poniedziałku do soboty, odprawiane są wyłącznie  

w dolnym kościele. W górnym kościele Msze św. odprawiane będą tylko 

w niedziele (w tym sobotnia Msza św. wieczorna) oraz środowa Msza 

św. połączona z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

7. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Urszula Rybarczyk z ul. Śniadeckich 34, lat 70 

+ Reginald Błaszkiewicz z ul. Śniadeckich 1, lat 78 

+ Marian Wieczorek z ul. Śniadeckich 34, lat 69 

 

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 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 

 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 

 27 stycznia (środa) Uzupełnienia – od godz. 1600 
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Kurs przedmałżeński 

W parafii NSPJ w Grudziądzu Tarpnie rozpoczął się kurs przedmałżeński. 

Zapraszamy zwłaszcza narzeczonych, którzy takiego kursu nie ukończyli  

w zakresie szkoły średniej. Kurs obejmuje 6 spotkań. Rozpoczyna się zawsze 

o godz. 1700. Miejsce spotkań – Dom Katechetyczny.  

Terminy:  

  7 lutego 2021  14 lutego 2021  21 lutego 2021 

28 lutego 2021      7 marca 2021  14 marca 2021 

 

 

INTENCJE 25.01.2021 r. – 31.01.2021 r. 

 

Poniedziałek – 25.01.2021 r. – Nawrócenie św. Pawła 

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

dla córek i ich rodzin 

  700 + Syn Marek Małkowski (w 3 r. śm.), mąż Leszek Małkowski 

  830 + Jakub Oziemkowski – gregorianka (25) 

1800 + Barbara Wodtke – Msza św. popogrzebowa oraz Władysław Plebaniak 

(w 11 r. śm.) 

1800 + Urszula Musalewska (w 78 r. urodzin) i zmarli z rodziny 

 

Wtorek – 26.01.2021 r. – Świętych: Tymoteusza i Tytusa 
  700 Za W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo 

Boże dla córek i ich rodzin 

  830 O błogosławieństwo Boże i miłość w małżeństwie Magdaleny i Marka 

1800 + Mąż Kazimierz i zmarli z rodziny Frost i Szczepańskich 

1800 + Jakub Oziemkowski – gregorianka (26) 

 

Środa – 27.01.2021 r. 

  700 + Jakub Oziemkowski – gregorianka (27) 

  830 + Eugeniusz Przeździąk (w dniu urodzin) 

  830 + Emanuela (w 34 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1800 + Genowefa Wojnowska (w 1 r. śm.) 

1800 W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy podczas Nowenny 

 

Czwartek – 28.01.2021 r. – św. Tomasza z Akwinu 

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

dla córek i ich rodzin 

  830 + Jakub Oziemkowski – gregorianka (28) 

1800 + Mąż Bogdan (w 7 r.śm.) – intencja od żony z synami oraz Wacław, 

szwagier Kazik, wnuczka Jasia oraz rodzice z obojga stron 

1800  O rychłą kanonizację ks. Jerzego Popiełuszki 

 

Piątek – 29.01.2021 r. 

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

światło i dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej oraz życie zgodne z 

wolą Bożą dla Katarzyny (1) 

  830 + Jakub Oziemkowski – gregorianka (29) 

1800 + Jan Dłużyński (w 12 r. śm.) 

1800 + Marian, Alfred, ks. Mieczysław, Katarzyna, Janina oraz zmarli z 

rodziny 

 

Sobota – 30.01.2021 r. 

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

światło i dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej oraz życie zgodne z 

wolą Bożą dla Katarzyny (2) 

  830 + Jakub Oziemkowski – gregorianka (30) 

  830 + Kunegunda Chojnacka (w dniu urodzin) 

1800 + Jan Walkowiak (w 1 r. śm.) 

1800 + Andrzej Blank – Msza św. popogrzebowa 

 

Niedziela – 31.01.2021 r. 

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

światło i dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej oraz życie zgodne z 

wolą Bożą dla Katarzyny (3) 

  930 + Mirosław Gluziński (w 15 r. śm.) 

  930 + Wiktor Baran (w r. śm.) i zmarli z rodziny 

  930 Za miasto i Ojczyznę 

1100 + Jan Górski i zmarli z rodziny – intencja od pracowników SP 20 Rządz 

1230 + Mąż Bernard, teściowie: Elżbieta i Józef, zmarli z rodziny 

Wieczerzyckich, Józefa i Witold Czechowscy 

1230 + Jadwiga Kujaczyńska – Msza św. popogrzebowa 

1500 + Mąż Mieczysław Buzalski (w 14 r. śm.), rodzice z obojga stron i 

rodzeństwo 

1800 Za parafian 


