
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na VI Niedzielę Zwykłą 

1. Dzisiaj o godz. 11.00 – Msza św. z okazji 81 rocznicy deportacji 

Polaków na Syberię. 

2. W dniu dzisiejszym – kolekta gospodarcza, którą przeznaczamy  

na bieżące potrzeby naszej parafii. Za wszelkie złożone ofiary składamy 

serdeczne „Bóg zapłać”. 

3. Każdego dnia z wyjątkiem środy i piątku 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. 

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

Adoracji Najświętszego Sakramentu. Droga Krzyżowa dla dzieci  

o godz. 16.30, a dla dorosłych i młodzieży o godz. 17.30. 

6. W tym tygodniu w poniedziałek, wtorek i czwartek Msze św.  

i nabożeństwa odprawiane będą w dolnym kościele, natomiast  

w pozostałe dni, czyli w środę oraz od piątku do niedzieli – w górnym 

kościele. 

7. W niedzielę za tydzień na godz. 17.15 zapraszamy na Gorzkie Żale. 

Kazania Pasyjne w tym roku głosić będzie ks. Mariusz Ciesielski. 

8. W najbliższą niedzielę – zbiórka do puszek na działalność Caritas  

w Grudziądzu. 

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

spotkania wspólnot działających w naszej parafii. 

10. Niebawem rozpoczniemy spotkania dla rodziców i dzieci 

przygotowujących się do I Komunii św. W środę 24 lutego będzie 

miało miejsce spotkanie formacyjne: o godz. 16.00 dla dzieci z kl. III a, 

o godz. 16.45 dla dzieci z kl. III b, w czwartek 25 lutego o godz. 16.00 

dla dzieci z kl. III c, o godz. 16.45 dla dzieci z kl. III d oraz dla dzieci 

uczących się poza szkołą na Strzemięcinie. W sobotę 27 lutego  

o godz. 16.00 – spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się  

do I Komunii św. 

11. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Marek Piotrowski z ul. Śniadeckich 76, lat 43 

+ Edmund Wodtke z ul. Korczaka 15, lat 73 

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 

 
 

 

Środa Popielcowa i post ścisły 

W tym tygodniu przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty czas 

Wielkiego Postu. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty  

i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. Przypomina nam ono także  

o przemijaniu i ułomności ludzkiego życia. Msze Święte z posypaniem 

naszych głów popiołem – w Środę Popielcową o godz. 7.00, 8.30, 16.30  

i 18.00.  

W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, polegający  

na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku 

do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone  

co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18 a 60 rokiem życia. 

Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się  

w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Natomiast wszystkich  

od 14 roku życia obowiązuje w tym dniu wstrzemięźliwość od pokarmów 

mięsnych. 

Rozpoczynający się w Środę Popielcową Wielki Post ma służyć naszemu 

nawróceniu, ma nade wszystko przygotować nasze serca na owocne 

przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 

W Środę Popielcową Biuro Parafialne będzie nieczynne. 
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Spotkania dla młodzieży przygotowującej się  

do przyjęcia sakramentu bierzmowania 

Rozpoczynamy spotkania dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia 

sakramentu bierzmowania. Młodzież klas I szkoły średniej zapraszamy  

w niedzielę 27 lutego na Mszę św. o godz. 15.00. Po Mszy św. – pierwsze 

spotkanie formacyjne. 

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 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 rozpoczyna się od 

dzisiejszej niedzieli i potrwa do soboty 20 lutego włącznie. Dary będzie 

można składać do kosza, który wystawiony jest przy Ołtarzu Miłosierdzia. 

INTENCJE 15.02.2021 r. – 21.02.2021 r. 

Poniedziałek – 15.02.2021 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 (9) 

 830 + Marian Winiarski – gregorianka (15) 

1800 + Ojciec Tadeusz (w dniu urodzin) oraz brat Rafał i dziadkowie z obojga 

stron 

1800 + Halina Bartnicka – Msza św. popogrzebowa 

1800 + Mama Krystyna, ojciec Zdzisław oraz dziadkowie z obojga stron 

Wtorek – 16.02.2021 r. 
  700 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin 

  700 O szczęśliwe rozwiązanie dla córki Agaty 

  830 + Marian Winiarski – gregorianka (16) 

1800 + Krystyna Bienias – Msza św. popogrzebowa 

1800 + Krystian Słupski  – Msza św. popogrzebowa 

1800 + Weronika i Michał Klóska 

Środa Popielcowa– 17.02.2021 r. 

  700 + Krystyna Bienias – intencja od sąsiadów z ul. Korczaka 9 

  830 + Marian Winiarski – gregorianka (17) 

  830 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Witkowskich 

1630 Za Parafian 

 

1800 W intencji Panu Bogu wiadomej 

1800 W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy podczas Nowenny 

Czwartek – 18.02.2021 r. 

  700 + Córka Beata i mąż Lech 

  830 + Marian Winiarski – gregorianka (18) 

1800 + Paweł i Marta Szeblewscy i zmarli z rodziny 

1800  + Mąż Jan (w 22 r. śm.), zmarli rodzice: Antonina i Franciszek oraz Zofia 

i Józef 

Piątek – 19.02.2021 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 Magdaleny i Rafała (1) 

  830 + Marian Winiarski – gregorianka (19) 

1800 W intencji GMOP 

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

opiekę Matki Bożej dla Macieja z okazji urodzin 

Sobota – 20.02.2021 r. 

  700 O Boże błogosławieństwo, wiarę, nadzieję i miłość oraz opiekę Matki 

Bożej dla córki Luizy w dniu urodzin 

  830 + Marian Winiarski – gregorianka (20) 

  830 + Rodzice: Andrzej i Anastazja Dudek oraz Helena i Alfons Klasińscy 

1800 + Zygmunt Majewski oraz rodzice z obojga stron 

1800 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 Magdaleny i Rafała (2) 

1800 + Urszula Rybarczyk – Msza św. popogrzebowa 

I Niedziela Wielkiego Postu – 21.02.2021 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 Magdaleny i Rafała (3) 

  930 + Edward Wegner (w 13 r. śm.) i rodzice z obojga stron 

  930 + Marian Winiarski – gregorianka (21) 

1100 + Czesław Pyżewski (w 2 r. śm.) 

1100 + Rozalia i Piotr Kuniccy 

1230 + Mama Wanda Przeworska (z okazji urodzin) i tata Bronisław 

1230 + Gabriela Reimus (w 1 r. śm.) 

1230 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, łaskę zdrowia dla mamy 

Jolanty z okazji 85 urodzin 

1500 + Mąż Franciszek Stefański (w 13 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1500 + Gertruda i Jan Kanicz, Leokadia Dudziak oraz zmarli z rodziny 

1800 + Maria Rutkowska (w 18 r. śm.) 


