
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na II Niedzielę Wielkiego Postu 

1. W dniu dzisiejszym po Mszach św. – zbiórka do puszek na misyjne 

dzieło pomocy „Ad Gentes”. Polecamy ją ofiarności wiernych. 

2. Rozpoczynamy dzisiaj spotkania dla młodzieży przygotowującej się 

do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Młodzież klas pierwszych 

szkoły średniej zapraszamy na Mszę św. o godz. 15.00. Po Mszy św. – 

pierwsze spotkanie formacyjne. 

3. Od dzisiaj Msze św. i wszelkie nabożeństwa odprawiane będą już tylko  

w górnym kościele.  

4. 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. 

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

połączona z modlitwą do św. Józefa poprzedzona śpiewem Godzinek. 

6. Na prośbę przedstawicieli wspólnot naszej parafii w marcu odbędą się 

spotkania tychże wspólnot zasadniczo w dolnym kościele. 

7. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: 

 I czwartek – spotkanie Apostolatu Margaretka o godz. 16.45; 

nabożeństwo o dar nowych powołań kapłańskich o godz. 17.30. 

 I piątek – Msza św. wotywna o NSPJ o godz. 7.00 i 18.00. 

O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Adoracja 

Najświętszego Sakramentu. Spowiedź od godz. 16.00. Droga 

Krzyżowa dla dzieci o godz. 16.30, dla dorosłych i młodzieży  

o godz. 17.30. O godz. 19.00 – spotkanie Bractwa św. Józefa. 

 I sobota – po Mszy św. o godz. 7.00 zapraszamy na modlitwy 

wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy całego 

świata. W tym dniu kapłani odwiedzą również chorych z posługą 

sakramentalną. 

8. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30 – spotkanie Żywego 

Różańca w dolnym kościele. 

9. Za tydzień na godz. 17.15 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem 

pasyjnym. Msza św. po Gorzkich Żalach – bez kazania. 

10. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Halina Dylewska z ul. Śniadeckich 28, lat 72, 

+ Elżbieta Osowicka z ul. Korczaka 2, lat 94, 

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 

 
 

 

Parafialne Rekolekcje Wielkopostne  

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy Parafialne 

Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych, które 

poprowadzi o. Waldemar Aramowicz – Jezuita  

z Warszawy. Kazania rekolekcyjne głoszone będą 

podczas wszystkich Mszy św. niedzielnych 

natomiast od poniedziałku do środy podczas Mszy św. o godz. 7.00, 8.30  

i 18.00. We wtorek od godz. 17.00 do 18.00 – spowiedź rekolekcyjna. We 

wtorek i środę – kolekta dla Księdza Rekolekcjonisty, będąca wyrazem 

wdzięczności za wygłoszone Słowo Boże.  

Dzisiejsze Gorzkie Żale, które wyjątkowo odbędą się o godz. 17.30  

ze względu na rekolekcje odprawimy bez kazania pasyjnego.  

Ze względu na epidemię szkolne rekolekcje dla dzieci i młodzieży odbędą 

się w późniejszym terminie. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie pomaga seniorom  

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu realizuje program 

„Wspieraj Seniora”, który polega na zapewnieniu usług wsparcia seniorom 

w wieku 70 lat i więcej, a także w szczególnych wypadkach osobom poniżej 

70 roku życia, którzy decydują się na pozostanie w domu w związku  

z zagrożeniem Covid-19.            Cd. na str. 2 
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Osobom starszym oferujemy pomoc w zrobieniu zakupów, artykułów 

podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych, środków higieny 

osobistej itp. Koszty zakupów pokrywa senior. 

Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) inne 

czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. załatwić sprawy 

urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od seniora lub 

udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzić psa itp. 

Usługa wsparcia może być świadczona maksymalnie jeden raz w tygodniu, 

bądź kilka razy w czasie trwania programu, którego realizację przewiduje się 

do 31.03.2021 r. 

Z programu nie mogą skorzystać osoby, które już otrzymują wsparcie  

w ramach usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 

W celu skorzystania z ww. programu należy kontaktować się telefonicznie, 

dzwoniąc na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu 

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – 22 505 11 11 lub 

bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu  

w dni robocze w godzinach 7.30 - 15.30 pod nr tel. 56 69 68 765 lub 764.  

INTENCJE 01.03.2021 r. – 07.03.2021 r. 

Poniedziałek – 01.03.2021 r. 

  700 + Stefania Kawecka (w 32 r. śm.) 

 830 + Marian Winiarski – gregorianka (29) 

1800 + Urszula Urban (w 1 r. śm.), rodzice i krewni z obojga stron 

1800 + Wanda Bojarska – Msza św. popogrzebowa 

1800 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Ani – 

intencja od Roberta i mamy 

Wtorek – 02.03.2021 r. 
  700 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin 

  830 + Marian Winiarski – gregorianka (30) 

1800 + Rodzice: Maria i Zbigniew Czechowscy 

1800 + Marta, Stanisław Mokwa, Henryk Wasielewski, Elżbieta Tabor, 

Barbara, Eugeniusz Drewańscy, Janina, Stefan, Grzegorz Knopp 

1800 + Halina Dylewska – intencja od I Róży Żywego Różańca 

Środa – 03.03.2021 r. 

  700 + Aleksandra Rulewska  

  830  

1800 + Kamila Dubiel – intencja od koleżanek 

1800 + Rodzice: Kazimierz i Helena 

1800 W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy podczas Nowenny 

Czwartek – 04.03.2021 r. – św. Kazimierza 

  700 + Kazimierz Czaplicki (w dniu imienin) oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

  830 + Kazimierz Wańkowski – intencja od żony 

  830 + Romuald Kin  Wańkowski – Msza św. popogrzebowa 

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

1800 + Rodzice: Józefa i Kazimierz 

180 + Ryszard Kobylski, Regina i Ireneusz Kobylscy, Jan Paszko 

1800 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla kapłanów posługujących w naszej 

parafii oraz o nowe święte powołania kapłańskie i zakonne  

– intencja od Apostolatu Margaretka 

Piątek – 05.03.2021 r. 

  700  

  830 + Julian (z okazji imienin), rodzice Smulczyńscy, Kaleta, siostra Krystyna 

i Wojciech 

1800 + Tata i dziadek Wiesław Siatkowski, Bernard i Anna Chylińscy  

oraz Stefania Weyna 

1800 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla córki Magdaleny 

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

opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Emilii i Dariusza z okazji 21 r. ślubu  

Sobota – 06.03.2021 r. 

  700 Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko 

Niepokalanemu Sercu NMP 

  830 + Mąż Tadeusz Szraga (w dniu urodzin), teściowie: Henryka i Aleksander 

oraz zmarli z rodziny 

1800 + Mąż Jan Śledziński (w 3 r. śm.) 

1800 + Tata Wacław Krepowicz (w r. śm.), mama Halina, dziadkowie i zmarli  

z rodziny 

1800 + Kazimierz Wycinek (z okazji imienin) oraz rodzice z obojga stron 

III Niedziela Wielkiego Postu – 07.03.2021 r. 

  700 Za Parafian 

  930 W intencji Żywego Różańca 

  930 + Elżbieta Langmesser i Barbara Wodtke  

– intencja od VIII Róży Żywego Różańca 

  930 + Helena Piechocka (w 20 r. śm.) oraz Bronisław Piechocki 

1100 W intencji Panu Bogu wiadomej 

1100 + Brat Wiesław, mama Kazimiera oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

1230 + Rodzice: Franciszka i Konstanty Waśkiewicz, rodzeństwo, dziadkowie  

z obojga stron, rodzice chrzestni, szwagier Kazimierz i Bronisław 

1230 + Aleksander Kosk oraz rodzice z obojga stron 

1500 + Lucyna (w 15 r. śm.) oraz zmarli z rodziny 

1500 + Józef Łukaszewski (w 6 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron 

1800 + Irena Szkudlarek – Msza św. popogrzebowa 


