
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 

1. W dniu dzisiejszym Msze święte odprawione będą o godz. 6.00  

(ze względu na epidemię bez Procesji Rezurekcyjnej, kapłan przejdzie 

z Najświętszym Sakramentem wewnątrz kościoła), o 9.30, 11.00, 

12.30, 15.00 i 18.00. W razie przekroczenia limitu osób odprawiona 

będzie jednocześnie dodatkowa Msza św. w dolnym kościele. Można 

również pozostać na zewnątrz kościoła przy głównym wejściu, gdzie 

zamontowane zostały dodatkowe głośniki. Prosimy także o zachowanie 

1,5 metrowej odległości pomiędzy osobami nie będącymi rodziną, 

prosimy, aby w ławkach nie siadać jeden za drugim. 

2. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. odprawimy według porządku 

niedzielnego. 

3. Nowenna do Miłosierdzia Bożego dzisiaj oraz jutro o godz. 14.45 

a od wtorku do soboty o godz. 17.45. 

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

połączona z litanią do św. Józefa poprzedzona śpiewem Godzinek. 

5. Każdego dnia z wyjątkiem środy zapraszamy na adorację 

Najświętszego Sakramentu. Półgodzinne wystawienie rozpoczyna się 

o godz. 17.30 a od wtorku kończy się nowenną do Miłosierdzia Bożego. 

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

Adoracji Najświętszego Sakramentu. O godz. 16.30 Msza św. 

zbiorowa za zmarłych. 

7. W najbliższy piątek, ze względu na Oktawę Wielkanocy  

nie obowiązuje post piątkowy. 

8. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Niedzielę Miłosierdzia 

Bożego. Przed kościołem zbierać będziemy ofiary na działalność 

Caritas Diecezji Toruńskiej.  

9. Jeśli ktoś z parafian pragnie wyspowiadać się lub przyjąć Komunię 

św. poza Mszą św. prosimy o kontakt telefoniczny –  numer 887 733 111 

– w celu ustalenia odpowiedniej godziny. 

10. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Romualda Sikorska z ul. Śniadeckich 2, lat 83, 

+ Irena Rutkowska z ul. Śniadeckich 5, lat 89, 

+ Bogdan Cichocki z ul. Śniadeckich 52, lat 67, 

+ Józef Brodzik z ul. Jackowskiego 52, lat 70. 

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 

 
 

 

Chrystus Zmartwychwstał!!! 

Tegoroczne Święta Zmartwychwstania Pańskiego 

przeżywamy, podobnie jak poprzednie święta,  

w nadzwyczajnych okolicznościach. 

Jesteśmy podobni do uczniów, którzy wędrując  

do Emaus, przeżywali niepokój i niepewność. Wtedy 

przyłączył się do nich Zmartwychwstały Jezus 

Chrystus. Nie poznali Go, ponieważ byli przybici 

wydarzeniami Wielkiego Piątku.  Pan Jezus przyszedł 

do nich jednak ze słowami umocnienia i pociechy: 

„miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J16,33), 

„jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). 

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składam, wraz z kapłanami posługującymi  

w naszej parafii, wszystkim Parafianom i Gościom życzenia nadziei, która 

pomoże przezwyciężyć wszelkie lęki i niepokoje. Niech Zmartwychwstały 

Chrystus umacnia wszystkich swoją łaską i błogosławieństwem, pomnaża 

siły, obdarza radością i zdrowiem. Niech światło poranka wielkanocnego 

zajaśnieje w sercu i opromienia kolejne dni. 

Ks. Marek Borzyszkowski 

Proboszcz 
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Podziękowania 

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do ubogacenia 

Liturgii Triduum Paschalnego i wykonania wystroju naszego kościoła. 

Dziękujemy ks. Mariuszowi, Lektorom, Bractwu św. Józefa i młodzieży  

z KSM-u za budowę Grobu Pańskiego i przygotowanie Ciemnicy. 

Dziękujemy również wszystkim za złożone ofiary i kwiaty do wystroju  

kościoła. Pani Małgorzacie Falkowskiej dziękujemy za ułożenie kwiatów 

przy Grobie Pańskim i w Prezbiterium. 

Ograniczenia w naszym kościele związane z epidemią 

Ze względu na obostrzenia w górnym kościele może przebywać 

jednocześnie do 56 osób, natomiast w dolnym kościele (wraz  

z podziemiami) do 28 osób. Do odwołania obowiązuje w naszej parafii 

następujące rozwiązanie: jedynym wejściem do górnego kościoła będą 

drzwi główne, natomiast do dolnego kościoła można będzie wejść jedynie 

przez drzwi pod schodami wejścia głównego. 

INTENCJE 05.04.2021 r.  –  11.04.2021 r. 

Poniedziałek Wielkanocny – 05.04.2021 r. 
  700 + Eryka Radoszewska – Msza św. popogrzebowa 

  930 + Rodzice: Władysława i Franciszek oraz dziadkowie z obojga stron 

1100 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz łaskę uzdolnienia  

do wiernego wypełniania woli Bożej dla Joanny w dniu urodzin 

1230 + Marian Kłobucki – intencja od córki Magdaleny z mężem i dziećmi 

1230 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, 

opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Reginy i Jana Pawłowskich  

(w 49 r. ślubu) oraz dla dzieci i wnuków 

1500 + Aleksandra Rulewska – gregorianka (2) 

1800 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla rodziny Soberskich 

Wtorek Wielkanocny – 06.04.2021 r. 
  700 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin 

  830 + Konrad Januszewski – Msza św. popogrzebowa 

1800 + Ojciec Tadeusz, brat Rafał Podgórscy, dziadkowie z obojga stron  

i zmarli z rodziny 

1800 + Aleksandra Rulewska – gregorianka (3) 

1800 + Edward Gralak – Msza św. popogrzebowa 

Środa Wielkanocna – 07.04.2021 r. 

  700 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

  830  

1800 + Mąż Waldemar Makowski (w r. śm.) 

1800 + Aleksandra Rulewska – gregorianka (4) 

 

1800 W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy podczas Nowenny 

Czwartek Wielkanocny – 08.04.2021 r. 

  700  

  830 + Bolesław Karpiński (w 2 r. śm.), rodzice z obojga stron i zmarli  

z rodziny 

  830 O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla rodziców 

Stefanii i Stanisława (w 63 r. ślubu) 

1800 + Maria Piwowarska (w 1 r. śm.) – intencja od II Róży Żywego Różańca 

1800 + Aleksandra Rulewska – gregorianka (5) 

1800     + Jan Wierzba (w 30 dniu od pogrzebu) – intencja od Mirosława  

             Rostkowskiego 

Piątek Wielkanocny – 09.04.2021 r. 

  700      + Siostra Lucyna 

  830      + Andrzej Skierski (w 2 r. śm.) 

1630 + Msza św. zbiorowa za zmarłych  

1800 + Natalia Maćkowiak (w 3 r. śm.)  

1800 + Aleksandra Rulewska – gregorianka (6) 

1800 + Tadeusz Piasta – Msza św. popogrzebowa 

Sobota Wielkanocna –  10.04.2021 r. 

  700 + Ojciec Aleksander (w 33 r. śm.), mama, bracia, siostra Elżbieta 

  830 + Marian Ochał 

1800góra + Aleksandra Rulewska – gregorianka (7) 

1800góra + Mieczysław Dworakowski 

1800dół + Halina Dylewska – intencja od Bożeny i Bogdana Dylewskich  

Niedziela Miłosierdzia Bożego – 11.04.2021 r. 

  700 Za Parafian 
   930góra O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, łaskę zdrowia dla Teresy  

i Ryszarda oraz całej rodziny 

  930dół W intencji Rodzin Szensztackich 

1100góra + Tadeusz Wrzosek 

1100dół + Kazimierz Malinowski – intencja od rodziny 

1230góra W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie  

i Boże błogosławieństwo dla Krystyny i Mieczysława Wunsch  

w 50 rocznicę zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego 

1230góra + Apolonia i Jan Wojciechowscy oraz rodzice z obojga stron 

1230dół + Aleksandra Rulewska – gregorianka (8) 

1500góra + Rodzice: Helena i Bernard, brat Zdzisław i zmarli z rodziny Osińskich 

1500dół  O Miłosierdzie Boże, szczere nawrócenie i przemianę serc dla wszystkich 

członków rodziny 

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

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Ireny i Jerzego 

z okazji 50 rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego 


