
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

1. Dzisiaj po Mszy św. – zbiórka do puszek na dzieła prowadzone  

przez Grudziądzkie Centrum Caritas i Parafialny Zespół Caritas.  

Za złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

2. Zapraszamy na nabożeństwo majowe połączone z Nowenną do Ducha 

Świętego, które odprawiamy codziennie o godz. 17.30. W dni 

powszednie Msza św. wieczorna bez kazania.  

3. Jutro w ramach tzw. „Białego tygodnia” – Msza św. dla dzieci 

przyjętych dzisiaj do I Komunii św. połącznia z nabożeństwem 

majowym o godz. 17.30. 

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

połączona z nabożeństwem majowym poprzedzona śpiewem Godzinek. 

5. W czwartek po Mszy św. wieczornej – spotkanie Bractwa św. Józefa. 

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

Adoracji Najświętszego Sakramentu. O godz. 16.30 – spotkanie 

Grupy Modlitewnej Ojca Pio. 

7. W najbliższą niedzielę obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha 

Świętego. W związku z tym zapraszamy na czuwanie modlitewne, 

które odbędzie się w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, czyli  

w najbliższą sobotę o godz. 19.00. Podczas czuwania towarzyszyć nam 

będzie zapalony paschał – znak Chrystusa Zmartwychwstałego i figura 

Matki Bożej na pamiątkę tego, co działo się w Wieczerniku  

po Wniebowstąpieniu: „Apostołowie trwali jednomyślnie na modlitwie 

razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego”. Prosimy  

o zabranie ze sobą świec, gdyż podczas czuwania będzie miało miejsce 

odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. 

8. Biuro Parafialne do odwołania czynne będzie w poniedziałek  

od godz. 16.00 do 17.00 natomiast w środę i piątek od godz. 10.00  

do 11.00 oraz od godz. 16.00 do 17.00. 

9. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Maria Rehmus z ul. Śniadeckich 20, lat 90, 

+ Irena Wiśniewska z ul. Śniadeckich 56, lat 94, 

+ Edward Witkowski z ul. Śniadeckich 76, lat 92. 

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 

 
 

 

Pomoc Kościołowi w Potrzebie 

Do końca maja od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00  

w ramach akcji stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie będzie 

można do garażu przy plebanii przynieść zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny. Oczyszczając dom i świat z elektrośmieci dajemy nadzieję 

żyjącym bez domu na krańcach świata. 

Zapraszamy na dyżur prawnika 

W najbliższy czwartek w godzinach od 16.00 do 17.00 w ramach Poradni 

Rodzinnej, która rozpoczyna działalność w naszej parafii dyżurować będzie 

prawnik, do którego można zgłaszać się w różnych sprawach z zakresu 

prawa rodzinnego, opiekuńczego, ochrony praw lokatorów i innych.  

Aby uniknąć kolejki najlepiej zgłosić się wcześniej telefonicznie dzwoniąc 

pod numer 887 733 111. 

Dziękczynienie  z okazji 30 rocznicy powstania Radia Maryja 

Rodzina Radia Maryja zaprasza na wyjazd autokarem do Częstochowy  

na dziękczynienie  z okazji 30 rocznicy powstania Radia Maryja, który 

będzie miał miejsce 10 lipca 2021 r. Zapisy w Biurze Radia Maryja, 

przy kościele św. Mikołaja w Grudziądzu. Bliższych informacji udzielają: 

Ludwika 720 159 496, Władysława 720 017 814 i Halina 502 02 176. 
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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 17.05.2021 r.  –  23.05.2021 r. 

Poniedziałek – 17.05.2021 r. 
  700 Msza św. przebłagalna za grzechy rodziny Jarco i Todorow (8) 

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

Boże błogosławieństwo dla Łukasza 

  830 + Marian Całbecki – Msza św. popogrzebowa 

  830 + Gerard Klabuhn – Msza św. popogrzebowa 

1800 + Józef Nawrocki – gregorianka (17) 

1800 + Zdzisław Grzywacz – intencja od żony, syna i synowej 

Wtorek – 18.05.2021 r. 
  700 + Józef Nawrocki – gregorianka (18) 

  830 Msza św. przebłagalna za grzechy rodziny Jarco i Todorow (9) 

  830 + Tadeusz Fulara 

1800 + Bronisław, Leonarda Stachowicz i zmarli z rodziny oraz Grzegorz Guz 

1800 + Rodzice: Gertruda i Władysław Wąsikowscy, babcie Marta i Magdalena  

1800 + Anna (w r. śm.) i Jan Kleist, Henryk i Kazimierz Czapliccy oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące 

Środa – 19.05.2021 r. 
  700 Msza św. przebłagalna za grzechy rodziny Jarco i Todorow (10) 

  830 + Mąż Józef Czaplewski (w 22 r. śm.) 

  830 O łaskę wiary i dobrej spowiedzi dla Daniela i Wiktorii 

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

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla rodziny  

1800 + Józef Nawrocki – gregorianka (19) 

1800 W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy podczas Nowenny 

 

Czwartek – 20.05.2021 r. 

  700 Msza św. przebłagalna za grzechy rodziny Jarco i Todorow (11) 

  830 + Elżbieta Langmesser – intencja od Gabrysi 

  830 + Barbara Ptaszyńska – Msza św. popogrzebowa 

1800 + Józef Nawrocki – gregorianka (20) 

1800 + Maria Kitkowska (z okazji urodzin) oraz zmarli z rodziny 

1800 + Józef Wierzbicki (w 1 r. śm.) i Dawid Wierzbicki (w 6 r. śm.)  

– intencja od żony i dzieci,  

Piątek – 21.05.2021 r. 

  700 + Syn Piotr Skowron (w 3 miesiące po śm. i w 61 r. ur.), mąż Jan, syn Jacek, 

synowa Alicja i zmarli z rodziny 

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

Ireny z okazji 71 urodzin 

  830 Msza św. przebłagalna za grzechy rodziny Jarco i Todorow (12) 

1800 W intencji GMOP 

1800 + Mąż Stanisław Tylicki (w 2 r. śm.) 

1800 + Józef Nawrocki – gregorianka (21) 

Sobota –  22.05.2021 r. 

  700 + Msza św. przebłagalna za grzechy rodziny Jarco i Todorow (13) 

  830 + Józef Nawrocki – gregorianka (22) 

1800 + Mama Halina Krepowicz (w r. śm.), tata Wacław, dziadkowie i zmarli  

z rodziny 

1800 + Bonifacy Malinowski (w 5 r. śm.) 

1800 + Marianna Szopińska, Joanna Ryś – intencja od rodziny Szopińskich  

i Radzimińskich 

Niedziela - 23.05.2021 r. – Zesłanie Ducha Świętego  

  700 + Barbara Szymańska i Łukasz Kamiński 

  700 Msza św. przebłagalna za grzechy rodziny Jarco i Todorow (14) 

  930 + Edward, Zofia, Halina Parzych 

  930 + Józef Nawrocki – gregorianka (23) 

1100 + Tadeusz Chabucki (w 10 r. śm.) i rodzice z obojga stron 

1100 + Hygina, Weronika, Konstancja, Helena 

1230 + Janusz Miecznikowski (w dniu urodzin) 

1230 + Marianna Bartkowiak (w 3 r. śm.), Władysław Bartkowiak (w 29 r. śm.) 

oraz babcia Marianna Salomoniak i zmarli z rodziny  

1500 O przymnożenie wiary, nadziei i miłości oraz owoce Ducha Świętego  

dla członków wspólnoty Emaus 

1500 + Czesław Cichosz (w dniu urodzin) i zmarli z obojga stron 

1800 + Cecylia (w 20 r. śm.) i Bernard (w 16 r. śm.) oraz zmarli z rodziny 

 

 


