
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na III Niedzielę Wielkanocy 

1. Obchodzimy dzisiaj Niedzielę Biblijną, która rozpoczyna Ogólnopolski 

Tydzień Biblijny.  

2. W dniu dzisiejszym zbiórka do puszek na działalność Caritas  

w Grudziądzu. 

3. Nawiązując do wskazań duszpasterskich na rok św. Józefa  

w poniedziałek o godz. 17.30 odprawimy nabożeństwo wraz z litanią  

do św. Józefa w celu uzyskania odpustu zupełnego, natomiast 

o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. wotywną o św. Józefie. 

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

się żadne spotkania wspólnot działających w naszej parafii. 

5. W kwietniu nie odbędzie się spotkanie kandydatów do bierzmowania. 

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

połączona z litanią do św. Józefa poprzedzona śpiewem Godzinek. 

7. Każdego dnia z wyjątkiem środy zapraszamy na adorację 

Najświętszego Sakramentu. Półgodzinne wystawienie rozpoczyna się 

o godz. 17.30, a kończy modlitwami o ustanie epidemii. 

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

Adoracji Najświętszego Sakramentu. 

9. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Marian Simionkowski z ul. Korczaka 11, lat 73. 

+ Gerard Klabuhn z ul. Śniadeckich 40, lat 80. 

+ Renata Sulerzycka z ul. Jackowskiego 54, lat 72. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

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. 

 

 

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 

 
 

 

Adopcja serca 

Parafia nasza za pośrednictwem Parafialnego Zespołu Caritas włączyła się 

w działania związane z „Adopcją serca” polegające na pomocy finansowej 

konkretnym dzieciom w krajach misyjnych. Na trójkę dzieci w Kamerunie 

przekazaliśmy kwotę 750 zł. Otrzymaliśmy już list z wyrazami wdzięczności 

oraz zdjęcia dzieci od sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła 

(michalitki), który publikujemy poniżej. Zdjęcia będą umieszczone na naszej 

stronie internetowej, natomiast wsparcie będzie pochodziło ze zbiórki  

na Caritas w Grudziądzu w trzecią niedzielę miesiąca, a konkretnie z połowy 

przeznaczonej na działalność Parafialnego Zespołu Caritas naszej parafii. 

Druga połowa przeznaczona będzie na działalność Grudziądzkiego Centrum 

Caritas. 

Szanowni Państwo – Członkowie Zespołu „Caritas” 

przy parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Grudziądzu 

W imieniu naszych Sióstr Misjonarek w Kamerunie i tych, którym służą 

swoją pracą i modlitwą, pragnę  podziękować za przyłączenie się do dzieła 

„Adopcji serca”.  Dzięki  temu programowi setki dzieci z misyjnych 

placówek prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła 

może uczęszczać do szkoły, zdobywać wiedzę, korzystać z opieki medycznej, 

a często także z dożywiania. 
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„Bóg zapłać” za wpłatę 750 zł 12 kwietnia na nasze konto, którą 

przeznaczamy na edukację  3 dzieci z Kamerunu  w roku szkolnym 2021/22.  

W ich imieniu, rodzin oraz Sióstr Misjonarek szczerze dziękujemy. 

Duchowej i materialnej trosce Zespołu „Caritas” powierzamy:  Ntennou 

Tchouta Prince Staline, Tchuigang Pauline i Ngansop Brenda Jozelle  z misji 

Balengou, których fotografie wraz z kartami informacyjnymi dołączam. 

Razem z „adoptowanymi”  dziećmi wyrażamy nadzieję na towarzyszenie  

im w czasie trwania edukacji w szkole podstawowej, która w Kamerunie trwa 

do 5 klasy włącznie. 

Jednocześnie zapewniamy, że podopieczni wraz z Siostrami Misjonarkami 

modlą się w intencjach Przyjaciół z Polski, dzięki którym ich los staje się 

lżejszy, daje im  nadzieję na lepsze jutro i sprawia, że coraz częściej pojawia 

się uśmiech na ich twarzach. Z pozdrowieniem i wdzięcznością, życząc 

obfitych łask od Jezusa Zmartwychwstałego 

s. Eligia Opiłowska CSSMA  

Referentka Misyjna Zgromadzenia 

INTENCJE 19.04.2021 r.  –  25.04.2021 r. 

Poniedziałek – 19.04.2021 r. 
  700 + Jadwiga i Mieczysław Kallas 

  830 + Jerzy Dubanowski 

1800 + Aleksandra Rulewska – gregorianka (16) 

1800 + Zygmunt Janc (w 1 r. śm.) oraz zmarli z rodziny Wojciechowskich i Janc 

1800 + Stefania Jędrak – Msza św. popogrzebowa 

Wtorek – 20.04.2021 r. 
  700 + Wacław Janusz Zieliński – Msza św. popogrzebowa 

  830 + Stanisław Pyrgał (w 24 r. śm.), Genowefa (w 19 r. śm.), Jan (w 44 r. śm.) 

Pyrgał, Czesława (w 7 r. śm.) i Bolesław (w 33 r. śm.) Osucha 

1800 O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla córki Julii  

1800 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i wstawiennictwo 

patronów parafii: św. Maksymiliana i św. Jana Pawła II dla ks. Proboszcza 

Marka w dniu urodzin od Rycerstwa Niepokalanej i Wspólnoty Emaus 

1800 + Aleksandra Rulewska – gregorianka (17) 

Środa – 21.04.2021 r. 
  700  

  830 + Matka chrzestna Kalina Kłopotek 

1800 + Wanda (w 27 r. śm.), Dionizy Łukasik, Helena Linkner i Zofia Sumińska 

1800 + Aleksandra Rulewska – gregorianka (18) 

1800 W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy podczas Nowenny 

Czwartek – 22.04.2021 r. 

  700 + Aleksandra Rulewska – gregorianka (19) 

  830 + Zmarli z rodziny Cieszewskich, Rydlewskich, Nawrockich, 

Lenckowskich 

1800 + Andrzej (w 5 r. śm.), rodzice z obojga stron, brat Andrzej, Regina  

i Henryk Suscy, Andrzej Urbaniak i zmarli z rodzin 

1800 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Barbary i Krystiana z okazji  

40 urodzin 

1800 + Grzegorz Bączkowski (w 5 r. śm.) – intencja od przyjaciela 

Piątek – 23.04.2021 r. – św. Wojciecha 

  700  

  830  

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

opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Małgorzaty i Zenona w 55 rocznicę 

ślubu oraz dla całej rodziny 

1800 + Aleksandra Rulewska – gregorianka (20) 

1800 + Kazimierz Tyburczy, rodzice z obojga stron oraz w podziękowaniu  

za opiekę Opatrzności Bożej i dalszą opiekę nad rodziną 

Sobota –  24.04.2021 r. 

  700 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, łaskę zdrowia dla Haliny i 

Marka z okazji 45 rocznicy ślubu z prośbą o dlaszą opiekę dla całej rodziny 

  830 + Krystyna Kazusek – Msza św. popogrzebowa 

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

Jerzy Bartlewicz oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

1800 + Aleksandra Rulewska – gregorianka (21) 

Niedziela - 25.04.2021 r. 

  700 + Jerzy Lamkowski (w 7 r. śm.), Halina, Maria oraz rodzice z obojga stron 

  930 Za miasto i ojczyznę 

  930 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie, opiekę Matki 

Bożej dla ks. Proboszcza Marka w dniu imienin i z okazji urodzin 

– intencja od Żywego Różańca, Apostolatu Margaretka i Klubu Seniora 

1100 + Zdzisław Dominikowski (w 14 r. śm.) 

1100 + Maria, Jan, Jerzy Sybigatulin oraz Danuta i Jerzy Świgońscy 

1230 + Aleksandra Rulewska – gregorianka (22) 

1230 + Siostra Alicja i zmarli z rodziny 

1230 + Franciszek Lewandowski (w 9 r. śm.) i zmarli z rodziny  

1500 + Rodzice Piotrowscy i Dembek oraz Leszek, Jurek, Jola 

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

błogosławieństwo dla Zofii i Sławomira z okazji 28 rocznicy ślubu 

oraz dla całej rodziny 


