
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na V Niedzielę Wielkanocy 

1. Dzisiaj po Mszy św. o godzinie 9.30 spotkanie Żywego Różańca  

w dolnym kościele. 

2. Jutro – uroczystość NMP Królowej Polski. Msze święte odprawione 

będą w porządku niedzielnym. W tym dniu Biuro Parafialne będzie 

nieczynne. Od środy do odwołania Biuro Parafialne w godzinach 

popołudniowych czynne będzie od godz. 16.00 do 17.00. 

3. Wczoraj rozpoczęliśmy maryjny miesiąc maj. Nabożeństwo majowe 

odprawiać będziemy każdego dnia o godz. 17.30. 

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

połączona z nabożeństwem majowym. Po Mszy św. wieczornej 

spotkanie Rycerstwa Niepokalanej. 

5. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Spotkanie Apostolatu 

Margaretka o godz. 16.30 w dolnym kościele; modlitwy o dar nowych 

powołań kapłańskich i zakonnych na zakończenie nabożeństwa 

majowego o godz. 17.30. 

6. W I piątek – Msza św. wotywna o NSPJ o godz. 7.00, 16.30 i 18.00.  

O godz. 1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie Adoracji 

Najświętszego Sakramentu w dolnym kościele, która potrwa do godz. 

16.30. Spowiedź od godz. 16.00 i Msza św. o godz. 16.30 również  

w dolnym kościele. 

7. W najbliższą sobotę o godz. 10.00, a w niedzielę o godz. 9.30 i 12.30  

w górnym kościele będzie miało miejsce przyjęcie dzieci do I Komunii 

św. Ze względu na ograniczenia wynikające z przepisów epidemicznych 

na powyższe Msze św. do górnego kościoła będą mogły wejść wyłącznie 

dzieci przyjmujące po raz pierwszy Komunię św. oraz ich rodzice.  

W związku tym intencje przyjęte na Msze św. w niedzielę o godz. 9.30  

i 12.30 odprawione zostaną w dolnym kościele. Osoby, które nie mają 

dzieci do Przyjęcia zapraszamy do dolnego kościoła na godz. 9.30, 11.00 

i 12.30 lub do górnego kościoła na godz. 7.00, 11.00, 15.00 i 18.00. 

8. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Henryk Sikorski z ul. Śniadeckich 46, lat 84, 

+ Danuta Świeżawska z ul. Śniadeckich 29, lat 70, 

+ Czesław Zakierski z ul. Śniadeckich 27, 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 17.00  

Środa od 10.00 do 11.00 oraz od 16.00 do 17.00 

Piątek od 10.00 do 11.00 oraz od 16.00 do 17.00 

 
 

 

Nabożeństwa majowe – znaczenie i tradycja 

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. 

Słynne „majówki” – nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, 

przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się  

w krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska.  

Początków tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach sławiących Maryję 

Pannę znanych na Wschodzie już w V w. Na Zachodzie poświęcenie 

majowego miesiąca Matce Bożej pojawiło się dopiero na przełomie XIII  

i XIV w., dzięki hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X. Zachęcał on  

by wieczorami gromadzić się na wspólnej modlitwie przed figurami Bożej 

Rodzicielki.  

Nabożeństwo majowe bardzo szybko stało się popularne w całej 

chrześcijańskiej Europie. Jeden z mistyków nadreńskich, dominikanin bł. 

Henryk Suzo, w swoich tekstach wspomina, że jeszcze jako dziecko w maju 

zbierał na łąkach kwiaty i zanosił je Maryi. W XVI w. upowszechnieniu 

nabożeństwa sprzyjał wynalazek druku. Po raz pierwszy maj został nazwany 

miesiącem Maryi w wydanej w 1549 r. w Niemczech książeczce „Maj 

duchowy”, która była odpowiedzią na Reformację.  

W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe zostały wprowadzone 

w 1838 r. przez jezuitów w Tarnopolu. W połowie XIX w. „majówki” 

odprawiane już były w wielu miastach. 
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Litania Loretańska, która jest główną częścią nabożeństw majowych, 

powstała prawdopodobnie już w XII w. we Francji. Zebrane wezwania 

sławiące Maryję Pannę zatwierdził 11 czerwca 1587 r. papież Sykstus V. 

Swoją nazwę zawdzięcza włoskiej miejscowości Loretto, gdzie była 

niezwykle popularna. Ponieważ często modlący się dodawali do niej własne 

wezwania, w 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała dokonywania 

w tekście samowolnych zmian. Nowe wezwania posiadały aprobatę 

Kościoła i wynikały z rozwoju Mariologii. W Polsce jest o jedno wezwanie 

więcej. W okresie międzywojennym, po zatwierdzeniu przez Stolicę 

Apostolską uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, za 

zgodą papieża Piusa XI, do Litanii dołączono wezwanie „Królowo Polski”. 

Źródło: www.deon.pl 

Ograniczenia w naszym kościele związane z epidemią 

Ze względu na obostrzenia w górnym kościele może przebywać 

jednocześnie do 68 osób, natomiast w dolnym kościele (wraz  

z podziemiami) do 34 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 znacznego 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. 

INTENCJE 03.05.2021 r.  –  09.05.2021 r. 

Poniedziałek – 03.05.2021 r. – NMP Królowej Polski 
  700 + Rodzice: Helena i Władysław Nowaczek, córka Małgorzata oraz syn 

Marian Zieliński 

  930 + Józef Nawrocki – gregorianka (3) 

1100 + Klara Cieślakowska (w 26 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1100 + Rodzice: Janusz i Renata Bujniewicz (w 1 r. śm.) 

1230 + Aleksandra Rulewska – gregorianka (30) 

1500 + Józef Brodzik – intencja od sąsiadów z ul. Jackowskiego 52 

1800 + Marian Kłobucki – intencja od koleżanek i kolegów z pracy córki 

Magdaleny 

Wtorek – 04.05.2021 r. – św. Floriana 
  700 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin 

  830 + Za dusze w czyśćcu cierpiące 

1800 + Józef Nawrocki – gregorianka (4)  

1800 + Irena Furmanek – intencja od sąsiadów z ul. Śniadeckich 62 

 

Środa – 05.05.2021 r. 
  700 + Brat Andrzej (w 7 r. śm.) 

  830 O łaskę zdrowia dla Henryka 

1800 + Zofia (w 10 r. śm.) i Benedykt Ostrowscy oraz rodzice z obojga stron 

1800 + Józef Nawrocki – gregorianka (5) 

1800 W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy podczas Nowenny 

Czwartek – 06.05.2021 r. – Świętych Apostołów Filipa i Jakuba Młodszego 

  700 W podziękowaniu za otrzymane łaski dla córek i ich rodzin 

  830 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki 

Bożej dla całej rodziny oraz o zdrowie dla Darka 

1800 O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i zdrowie dla kapłanów 

posługujących w parafii oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i 

misyjne – intencja od Apostolatu Margaretka 

1800 + Józef Nawrocki – gregorianka (6) 

1800 + Mieczysław Dworakowski – Msza św. popogrzebowa 

Piątek – 07.05.2021 r.  

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

  830 + Marian Simionkowski – Msza św. popogrzebowa 

1630  

1800 + Roman Obodziński – Msza św. popogrzebowa 

1800 + Józef Nawrocki – gregorianka (7) 

Sobota –  08.05.2021 r. – św. Stanisława Biskupa i Męczennika 

  700 + Józef Nawrocki – gregorianka (8) 

  700 + Stanisław Bejger (w dniu imienin) 

  830 + Mąż Ryszard (w 4 r. śm.), rodzice i rodzeństwo z obojga stron 

1000góra W intencji dzieci przyjmujących po raz pierwszy Komunię św. 

1800 + Zofia i Stanisław Stefańscy (z okazji imienin) 

1800 + Stanisław Ojdowski i zmarli z rodziny 

1800 + Zofia Szarmach (w 2 r. śm.) 

Niedziela - 09.05.2021 r. 

  700 + Bogdan Grzebieniewski (w 19 r. śm.) i rodzice z obojga stron 

  930góra W intencji dzieci przyjmujących po raz pierwszy Komunię św.  

  930dół + Rodzeństwo: Janina, Halina, Tadeusz, Andrzej 

1100 W intencji Rodzin Szensztackich 

1230góra W intencji dzieci przyjmujących po raz pierwszy Komunię św. 

1230dół + Ryszard Giese (w 16 r. śm.)  

1500 + Zbigniew Pawłowski, Józefina, Bronisław Pawłowscy, Irena i Józef 

Bronzel 

1500 + Józef i Andrzej oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

1800 + Józef Nawrocki – gregorianka (9) 

1800 + Rodzice: Monika, Jadwiga, Józef, Marianna, Bernard i zmarli z rodziny 


