
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na Niedzielę Miłosierdzia Bożego 

1. Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Po Mszy św. 

zbiórka do puszek na działalność Caritas Diecezji Toruńskiej. 

2. Zgodnie z tradycją kolekta z drugiej niedzieli miesiąca przeznaczona 

jest na cele gospodarcze naszej parafii. Ze względu na sytuacje 

związane z epidemią dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na cele 

bieżące. Za złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

3. Ze względu na zaostrzone przepisy epidemiczne w kwietniu nie odbędą 

się żadne spotkania wspólnot działających w naszej parafii. 

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 kończy modlitwami o ustanie epidemii. 

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

Adoracji Najświętszego Sakramentu. 

7. W najbliższą niedzielę zbiórka do puszek na działalność Caritas  

w Grudziądzu. 

8. 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. 

9. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Mieczysław Dworakowski z ul. Śniadeckich 28, lat 63, 

+ Roman Obodziński z ul. Śniadeckich 11, lat 74, 

+ Grażyna Cerk z Rumii, lat 60, 

+ Stanisław Wojciechowski z ul. Śniadeckich 11, lat 79. 

+ Wiesław Krupiński z ul. Śniadeckich 44, lat 63. 

+ Ewa Ziółkowska z ul. Śniadeckich 5, lat 80. 

+ Marian Całbecki z ul. Śniadeckich 28, lat 75. 

 

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 

 
 

 

Komunikat w sprawie obchodów Święta Miłosierdzia 2021 

„Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem 

Miłosierdzia” (Dz. 299) - mówił Pan Jezus do Siostry Faustyny w jednym  

z objawień. Święto Miłosierdzia jest wydarzeniem, które zawsze gromadziło 

w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach rzesze 

wiernych. 

W związku z pandemią tegoroczne Święto Miłosierdzia będziemy 

przeżywać zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi. Z powodu 

aktualnych ograniczeń oraz troski o swoje zdrowie i bezpieczeństwo 

zachęcamy do łączności duchowej i skorzystania z bogatej oferty transmisji 

telewizyjnych: 

 w sobotę – 10 kwietnia o godz. 20:00 w TVP 3 (pasmo ogólnopolskie) –  

nabożeństwo Droga Miłosierdzia z Bazyliki; 

 w niedzielę – 11 kwietnia o godz. 7:00 w TVP1 - Msza święta z Kaplicy 

Klasztornej; 

 w niedzielę – 11 kwietnia o godz. 10:00 w TVP1 i TVP POLONIA – 

Msza święta z poświęceniem Dzwonów Nadziei dla Oceanii  
pod przewodnictwem Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity 

Krakowskiego; 

 w niedzielę – 11 kwietnia o godz. 15:00 w TVP 3 (pasmo ogólnopolskie) 

– Godzina Miłosierdzia z Bazyliki; 
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Odpust zupełny w Niedzielę Miłosierdzia 

Przypominamy, że nawet przebywając w naszych domach możemy uzyskać 

w tym dniu odpust zupełny. W „Dekrecie o związaniu odpustów z aktami 

kultu spełnianymi dla uczczenia Bożego Miłosierdzia” z 29 czerwca 2002 r. 

czytamy: „chorzy i ich opiekunowie oraz ci wszyscy, którzy z uzasadnionej 

przyczyny nie mogą opuścić domów lub wykonują pilnie potrzebne zadania 

dla dobra społeczności, mogą uzyskać odpust zupełny w Niedzielę 

Miłosierdzia Bożego, jeśli wyrzekając się całkowicie jakiegokolwiek 

grzechu i z zamiarem spełnienia – gdy tylko będzie to możliwe – trzech 

zwykłych warunków (spowiedź, Komunia św. modlitwa w intencjach Ojca 

Świętego), odmówią przed świętym wizerunkiem naszego Pana Jezusa 

Miłosiernego modlitwę «Ojcze nasz» i «Wierzę w Boga», dodając pobożne 

wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. «Jezu, ufam Tobie»)”. 

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. 

W razie przekroczenia limitu osób odprawiona będzie 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. 

INTENCJE 12.04.2021 r.  –  18.04.2021 r. 

Poniedziałek – 12.04.2021 r. 
  700 + Anna, Jan, Zofia i Stefan 

  830 O wiarę i łaskę spowiedzi dla Daniela i Wiktorii 

1800 + Krystyna Matczak-Spasow 

1800 + Aleksandra Rulewska – gregorianka (9) 

1800 + Marta, Stanisław Mokwa, Elżbieta Tabor, Henryk Wasilewski, Barbara, 

Eugeniusz Drewańscy 

Wtorek – 13.04.2021 r. 
  700  

  830 + Waldemar Olszewski – Msza św. popogrzebowa 

1800 + Aleksandra Rulewska – gregorianka (10) 

1800 + Rodzice: Hildegarda (w 100 r. urodzin oraz w 25 r. śm.), Bruno (w 8 r. 

śm.), brat Marek Kicza (24 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron 

Środa – 14.04.2021 r. 
  700  

  830 + Za dusze w czyśćcu cierpiące 

1800 W intencji Panu Bogu wiadomej 

1800 + Aleksandra Rulewska – gregorianka (11) 

1800 W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy podczas Nowenny 

Czwartek – 15.04.2021 r. 

  700  

  830 O łaskę zdrowia dla Anieli i Józefa 

1800 + Ryszard Link (w dniu urodzin) 

1800 + Aleksandra Rulewska – gregorianka (12) 

Piątek – 16.04.2021 r. 

  700 + Aleksandra Rulewska – gregorianka (13) 

  830  

1800 W intencji GMOP 

1800 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, Dary Ducha Świętego  

dla córki z okazji 18 urodzin 

Sobota –  17.04.2021 r. 

  700 + Aleksandra Rulewska – gregorianka (14) 

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

opiekę Matki Bożej, łaskę zdrowia, dary Ducha Świętego i pogłębienie 

wiary dla Krzysztofa w dniu urodzin 

  830 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, łaskę zdrowia dla Teresy  

i Zdzisława z okazji 50-lecia sakramentu małżeństwa 

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

opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Michała i Ludwiki Strubińskich z okazji 

50 rocznicy ślubu 

Niedziela - 18.04.2021 r. 

  700  

  930 + Rodzice: Kazimierz (w 47 r. śm.) i Jadwiga (w 12 r. śm.) Bartuzi 

1100 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Sławomira w dniu 

urodzin 

1100 + Maria Gaj-Landowska (w rocznicę urodzin) 

1230 + Aleksandra Rulewska – gregorianka (15) 

1230 + Waldemar Dominikowski – Msza św. popogrzebowa  

1500 + Mąż Stanisław 

1500 + Helena i Zygmunt Klimczuk i zmarli z rodziny 

1800 + Syn Patryk Słupkowski (w 6 r. śm.) oraz zmarli z rodziny 


