
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na V Niedzielę Zwykłą 

1. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do 

rozebrania żłóbka i dekoracji świątecznej zwłaszcza przedstawicielom 

Bractwa św. Józefa, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, 

lektorom, ministrantom oraz Panom Kościelnym.  

2. Podczas zbiórki do puszek na wsparcie klasztoru sióstr Karmelitanek 

Bosych w Łasinie, która miała miejsce w święto Ofiarowania Pańskiego 

zebraliśmy i przekazaliśmy 1.570 zł. Za wszelkie ofiary składamy 

serdeczne „Bóg zapłać”. 

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 piątek o godz. 15.00 w dolnym kościele Koronka do Miłosierdzia 

Bożego i rozpoczęcie Adoracji Najświętszego Sakramentu. O godz. 

16.30 – Msza św. zbiorowa za zmarłych w górnym kościele. 

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

spotkania wspólnot działających w naszej parafii. 

7. W tym tygodniu wszystkie Msze św. i nabożeństwa, od poniedziałku  

do soboty, odprawiane są wyłącznie w dolnym kościele. W górnym 

kościele Msze św. odprawiane będą tylko w niedzielę (w tym sobotnia 

Msza św. wieczorna) oraz środowa Msza św. połączona z Nowenną  

do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i piątkowa Msza św. zbiorowa  

za zmarłych. 

8. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza, przeznaczona na bieżące 

potrzeby naszej parafii. Polecamy ją ofiarności wiernych. 

9. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Romuald Kin z ul. Korczaka 17, lat 63 

+ Irena Szkudlarek z ul. Śniadeckich 1, lat 94 

+ Marzena Jankowska z ul. Korczaka 15 , lat 59 

      + Urszula Ciesielska mieszkająca dawniej przy ul. Śniadeckich 2, lat 79 

 

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 

 
 

 

Zapraszamy na obchody Światowego Dnia Chorego 

W czwartek 11 lutego przypada wspomnienie Matki Bożej  

z Lourdes, obchodzone jako Światowy Dzień Chorego. Mszę św.  

w intencji chorych odprawimy o godz. 8.30 w górnym kościele. Ze względu 

na epidemię nie będziemy w tym roku udzielali sakramentu namaszczenia 

chorych. Całość zakończy się błogosławieństwem Lourdzkim. Od godz. 8.00 

będzie można skorzystać z sakramentu pokuty. 

Pomóżmy Rodakom na Kresach 

Jak co roku, Stowarzyszenie Odra Niemen we współpracy z Katolickim 

Stowarzyszeniem Młodzieży naszej Parafii niesie pomoc Polakom  

na Kresach pod hasłem „Rodacy Bohaterom”. Ten projekt skupia się  

na wsparciu oraz pielęgnowaniu pamięci o Kombatantach Armii Krajowej  

i innych formacji niepodległościowych oraz ich rodzin mieszkających 

na dawnych Kresach Wschodnich II RP. 

W tym roku zbieramy artykuły szkolne, żywność długoterminową  

oraz zabawki dla dzieci. Zbiórka odbędzie się od przyszłej  niedzieli tj.  

od 14 lutego do soboty 20 lutego włącznie. 

Dary będzie można składać do kosza, który będzie wystawiony przy Ołtarzu 

Miłosierdzia. 
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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. 400.000 zł. Prosimy o przekazanie 1 % podatku  

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

wyłożonych obok biuletynu parafialnego.  

 

INTENCJE 08.02.2021 r. – 14.02.2021 r. 

Poniedziałek – 08.02.2021 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 (2) 

 830 + Marian Winiarski – gregorianka (8) 

1800 + Ludwika Modrzyńska – intencja od sąsiadów z ul. Śniadeckich 10 

1800 + Erika Schwarz – Świątkowska – Msza św. popogrzebowa 

1800 + Henryk Wiśniewski – Msza św. popogrzebowa 

Wtorek – 09.02.2021 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 (3) 

  830 + Marian Winiarski – gregorianka (9) 

1800 + Stefan (w 22 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron 

1800 + Wiesław Szatkowski – Msza św. popogrzebowa 

1800 + Marek (w 10 r. śm.), teściowie: Tadeusz i Halina oraz Stanisława  

i Bronisław Błażejewscy 

Środa – 10.02.2021 r. – św. Scholastyki 

  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 (4) 

  830 + Marian Winiarski – gregorianka (10) 

1800 O szczęśliwą operację Pauli 

1800 + Mąż Henryk Wasielewski (w 2 r. śm.), rodzice z obojga stron i zmarli  

z rodziny 

1800 W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy podczas Nowenny 

Czwartek – 11.02.2021 r. – NMP z Lourdes 

  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 (5) 

  830 + Marian Winiarski – gregorianka (11) 

1800 + Ryszard Fiałkowski – Msza św. popogrzebowa 

1800 + Kazimierz Szczygieł, rodzice: Marta i Bernard, brat Wiktor Wolszlegier, 

rodzice: Marianna i Wiktor 

1800  + Józef Korolewicz – Msza św. popogrzebowa 

Piątek – 12.02.2021 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 (6) 

  700 + Wanda Bojarska – intencja od IV Róży Żywego Różańca 

  830 + Marian Winiarski – gregorianka (12) 

  830 + Antoni Przerwa 

1630 + Msza św. zbiorowa za zmarłych polecanych w wypominkach 

1800 + Mąż Marian Zalewski, rodzice, bracia, bratowa, zmarli z rodziny 

Zarębskich 

1800 + Małgorzata Piotrowska – Msza św. popogrzebowa oraz Donat 

Piotrowski 

Sobota – 13.02.2021 r. 

  700 + Katarzyna i Henryk Gisiccy oraz Władysław i Elżbieta, Jan i Renata 

Kubiccy 

  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 (7) 

  830 + Ks. Józef (w 24 r. śm.) i dusze w czyśćcu cierpiące 

  830 + Henryk Wiśniewski – intencja od sąsiadów 

1800 + Rodzice: Kazimierz i Leokadia, brat Stefan Sikorscy, ks. Jan 

Bartlewicz, Jerzy Bartlewicz, zmarli z obojga stron 

1800 + Marian Winiarski – gregorianka (13) 

1800 + Marian Kłobucki – Msza św. popogrzebowa 

Niedziela – 14.02.2021 r. 

  700 + Marian Winiarski – gregorianka (14) 

  930 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Eleonory  

(z okazji urodzin) 

  930 W intencji Rodzin Szensztackich 

  930 + Irena Mulawa (w r. śm.) i zmarli z rodziny 

1100 + Czesława Węgrzynowska (w 24 r. śm.) 

1100 Msza św. w intencji Sybiraków 

1230 + Krystyna i Kondrat Hoppe oraz brat Adrian 

1230 + Syn Artur Kacprzyk (w 22 r. śm.) i rodzice z obojga stron 

1500 + Regina (w 1 r. śm.), Zygmunt (w 10 r. śm.), brat Roman Płochoccy 

1500 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 (8) 

1800 + Tadeusz Radziszewski – Msza św. popogrzebowa 


