
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na IV Niedzielę Zwykłą 

1. W najbliższy wtorek przypada święto Ofiarowania Pańskiego. Tego 

dnia na liturgię przyniesiemy świece zwane gromnicami. Zostaną one 

pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi 

i cierpienia, przypominały nam o Panu Jezusie – Światłości Narodów, 

który nieustannie oświeca drogi naszego życia.  

2. Z inicjatywy św. Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także 

Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Tego dnia podczas 

zbiórki do puszek będziemy mogli wesprzeć klasztor sióstr Karmelitanek 

Bosych w Łasinie. 

3. Każdego dnia zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu. 

Półgodzinne wystawienie rozpoczyna się o godz. 17.30 a kończy 

modlitwami o ustanie epidemii. 

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

połączona z modlitwą do św. Józefa poprzedzona śpiewem Godzinek. 

5. W miesiącu lutym ze względu na pandemię nie odbędą się żadne 

spotkania wspólnot działających w naszej parafii.  

6. W tym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne. Zapraszamy w I 

czwartek na nabożeństwo o dar nowych powołań o 17:30. I piątek Msza 

św. wotywna do NSPJ o godź. 7:00, 16:30 i 18:00. O 15:00 Koronka do 

Miłosierdzia Bożego; od 16:00 spowiedź. I sobota – po Mszy o 7:00 

modlitwy pierwszosobotnie. Chorych będziemy odwiedzać od godziny 

9:00. 

7. W tym tygodniu Msze św. w dolnym Kościele zostaną odprawione tylko 

w poniedziałek w środę do południa oraz w czwartek. W pozostałe dni 

Msze św. w górnym Kościele. 

8. Pragniemy włączyć się w akcje przekaż 1% podatku dla Zuzi. 

Szczegółowe informacje w biuletynie, oraz na plakacie w gablocie  

i ulotkach wyłożonych obok naszego biuletynu. 

9. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Elżbieta Langmesser z ul. Korczaka 7, lat 85 

+ Kazimierz Malinowski z ul. Śniadeckich 76, lat 72 

+ Wanda Bojarska z ul. Korczaka 9, lat 91 

 

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 

 
 

 

Przekaż 1% podatku 

Zuzia urodziła się we wrześniu 2019 r z wadą wrodzoną lewej ręki. Po 

konsultacjach z lekarzami wiemy, iż ogromną szansą dla prawidłowego 

rozwoju Zuzi jest kosztowna rehabilitacja. Koszty protezowania są 

ogromne, cena protezy to kwota ok. 400000 zł. Prosimy o przekazanie 1 % 

podatku na rzecz Zuzi. Więcej informacji na plakacie w gablocie oraz 

ulotkach wyłożonych obok biuletynu parafialnego.  

 

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. 17.00. Miejsce spotkań – Dom Katechetyczny.  

Terminy:  

  7 lutego 2021  14 lutego 2021  21 lutego 2021 

28 lutego 2021      7 marca 2021  14 marca 2021 
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INTENCJE 01.02.2021 r. – 07.02.2021 r. 

Poniedziałek – 01.02.2021 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 (4) 

  700 O łaskę zdrowia dla księdza proboszcza i księdza prałata 

 830 + Marian Winiarski – gregorianka (1) 

1800 + Stefania Tylicka (w rocznicę urodzin) 

1800 + Urszula Górska – Msza św. popogrzebowa 

1800 O Boże błogosławieństwo dla rodziny z okazji kolędy 

 

Wtorek – 02.02.2021 r. – Ofiarowanie Pańskie 
  700 + Marian Winiarski – gregorianka (2) 

  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 (5) 

  830 Msza św. dziękczynno – błagalna z okazji urodzin Joanny Soberskiej 

1800 + Andrzej Najdrowski – Msza św. popogrzebowa 

1800 + Urszula Górska – intencja od sąsiadów z ul. Śniadeckich 10 

1800 + Syn Mirosław (w 32 r. śm.) i zmarli z rodziny Zielazkiewicz i 

Gosieniewskich 

 

Środa – 03.02.2021 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 (6) 

  830 + Marian Winiarski – gregorianka (3) 

  830 W pewnej intencji. 

1800 W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy podczas Nowenny 

 

Czwartek – 04.02.2021 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 (7) 

  830 + Marian Winiarski – gregorianka (4) 

1800 + Jan Wołowski – intencja od lokatorów z ul. Śniadeckich 44/1 

1800  O nowe powołania do służby kapłańskiej oraz łaskę zdrowia dla 

proboszcza i prałata. 

 

Piątek – 05.02.2021 r. – św. Agaty 

  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 (8) 

  830 + Marian Winiarski – gregorianka (5) 

1630 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB i światło Ducha św. dla Aliny. 

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

zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Anieli i Kazimierza z rodziną, w 55 

rocznicę ślubu 

1800 + O łaskę nieba dla rodziców Józefa i Zuzanny, brata Józefa i szwagra 

Jana. 

1800 O łskę zdrowia dla ks. proboszcza i ks. prałata. 

Sobota – 06.02.2021 r. – św. Pawła Miki i Towarzyszy 

  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 (9) 

  700 Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione Niepokalanemu Sercu 

Maryi.  

  830 + Marian Winiarski – gregorianka (6) 

  830 + Urszula Topolewska (w dniu urodzin) 

1800 + Ryszard Link (w 3 r. śm.) – intencja od żony, córki i zięcia 

1800 + Jan Szutenberg – Msza św. popogrzebowa 

1800 + Mąż Stanisław (w 4 r. śm.), córki Anna i Beata oraz rodzice Koszewscy 

i Danielak 

Niedziela – 07.02.2021 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 Mateusza, Julii, ich rodziców i całej rodziny 

  930 + Marian Winiarski – gregorianka (7) 

  930 Żywy Różaniec 

1100 O nawrócenie syna Patryka i córki Kingi 

1100 + Jadwiga Czajkowska (w 2 r. śm.) oraz Tadeusz Czajkowski (z okazji 

urodzin) 

1230 + Anna Lewandowska (w 16 r. śm) i rodzice z obojga stron Lewandowscy 

i Jażyńscy 

1230 + Tadeusz Radziszewski – intencja od sąsiadów z ul. Korczaka 7c 

1500 Msza św. dziękczynno-błagalna, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Janiny w dniu urodzin 

1500 + Roman Ziółkowski (w 4 r. śm.), rodzice z obojga stron i zmarli z rodziny 

1800 + Kazimierz Jarosz (w 3 r. śm.) oraz Zenon (w 3 r. śm) 

1800 + Honorata Ciszewska (w 7 r. śm) oraz z okazji urodzin i za zmarłych z 

rodziny. 


