
Ogłoszenia Duszpasterskie  

XII Niedzielę Zwykłą 

1. Od dzisiaj przez całe wakacje Msza św. o godz. 1100 odprawiana będzie 

tylko w górnym kościele. 

2. Dzisiaj o godz. 1730 – Różaniec Fatimski. 

3. Dzisiaj po Maszach świętych odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz 

Pieszej Pielgrzymki do Częstochowy. Pielgrzymka wyrusza z naszego 

miasta 2 sierpnia. Osoby w niej uczestniczące przez 12 dni idą z różnymi 

intencjami, często niosąc do Matki Bożej trud swego życia, ale także 

każdego dnia wędrówki modlą się za swoje parafie, wszystkich 

darczyńców i ludzi dobrej woli. Wesprzyjmy zatem tych wszystkich, 

którzy pragną wędrować do stóp Maryi naszą modlitwą i ofiarą. 

4. Również dzisiaj po wieczornej Mszy św. o godz. 1800 odbędzie się 

spotkanie wszystkich pielgrzymów grupy grudziądzkiej 

„Pomarańczowej”. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną wziąć 

udział w tegorocznej pielgrzymce. 

5. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

połączona z nabożeństwem czerwcowym poprzedzona śpiewem 

Godzinek. 

6. W czasie wakacji Biuro Parafialne czynne będzie w poniedziałki, 

środy i piątki. Godziny czynności biura w tych dniach pozostają  

bez zmian.  

7. W niedzielę 2 lipca o godz. 500 rano z parafii św. Józefa Oblubieńca  

w Grudziądzu – Mniszku, wyrusza piesza pielgrzymka do Chełmna. 

Serdecznie zapraszamy do udziału. 

8. Biuro Radia Maryja przy Bazylice św. Mikołaja w Grudziądzu 

organizuje 26. Pielgrzymkę Dziękczynną na Jasną Górę w dniach 8-

9 lipca br. Koszt obejmujący przejazd, nocleg i śniadanie wynosi 150 zł. 

Odjazd z Tarpna o godz. 815 a następnie z poszczególnych przystanków. 

Zapisy w Biurze Radia Maryja w środy i soboty w godz. od 1000 do 1200 

oraz w Biurze Parafialnym lub telefonicznie: Ludwika 720 159 496, 

Halina 502 002 176.  

9. W minionym tygodniu zmarli 

+ Grzegorz Kilichowski z ul. Szenwalda 15, lat 65 

+ Włodzimierz Strażewski z ul. Korczaka 5, lat 84 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

 

 

BIULETYN PARAFIALNY 

Parafia Św. Maksymiliana Kolbe 

Grudziądz - Strzemięcin 

ul Wyspiańskiego 1 

tel. (56) 46-53-334 

www.parafia-strzemiecin.dir.pl 

e-mail: parafia-strzemiecin@dir.pl 

 

Biuro parafialne czynne: 

W poniedziałek, środę i piątek 

od 16.00 do 18.00  

oraz w środę i piątek od 10.00 do 12.00  

  
 

                        

Kult Matki Boskiej Chełmińskiej 

Wszystkich przybywających do Chełmna wita 

umieszczona na szczycie wschodnim Bramy 

Grudziądzkiej, ponad rzeźbą Piety, 

suplikacja skierowana do Bogurodzicy 

„Monstra Te esse Matrem” – Okaż, że jesteś 

Matką! Ta suplikacja jest szczególnym 

błaganiem o opiekę dla całego miasta i jego 

mieszkańców. Jest ona skierowana do Tej, która 

od ponad trzech i pół wieku poprzez swój 

Cudowny Wizerunek tronuje w kaplicy kościoła parafialnego p.w. 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ale który wcześniej, przed 1649 

r. znajdował się na wschodnim szczycie tej oto bramy i tu odbierał 

cześć. Od kiedy? Próżno szukać na kartach kronik wzmianek  

o początkach tego kultu. Historycznie jest on udokumentowany  

od połowy XVII w., ale pośrednie przesłanki wskazują nawet na jego 

średniowieczny rodowód. Nie jest też wykluczone, że wówczas Obraz 

znajdował się przy „cudownym źródle” w parowie u stóp murów 

obronnych. Na taką też drogę: od źródła mającego uzdrawiającą moc,  

a zwanego Studzienką, przez szczyt Bramy Grudziądzkiej aż do kaplicy 

farnej wskazuje podanie utrwalone w tradycji ludowej. Ta droga 

peregrynacji Cudownego Obrazu znajduje aktualnie odzwierciedlenie  

w przebiegu uroczystości odpustowych 1 i 2 lipca. 
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Obchody Uroczystości Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w Sanktuarium Diecezjalnym  

W imieniu własnym, a także ks. prał. Stanisława Majewskiego, serdecznie 

zapraszam do udziału w uroczystości Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 

głównej Patronki Diecezji Toruńskiej. Prosimy o zachęcenie do udziału 

wiernych, a w szczególności Liturgiczną Służbę Ołtarza. Zachęcamy do 

zabrania ze sobą sztandarów i feretronów - niech będą widocznym znakiem 

gromadzenia się przy Matce Bożej całej diecezji w roku 50-lecia koronacji 

jej toruńskiego wizerunku. Uroczystość odbędzie się we wtorek 27 czerwca, 

w dniu uroczystości liturgicznej. 

Program tegorocznych uroczystości przedstawia się następująco: 

15.00 Wprowadzenie kopii obrazu Matki Bożej do sanktuarium 

Miłosierdzia Bożego 

16.00 Nowenna do M.B.N.P. w sanktuarium Miłosierdzia Bożego (Toruń, 

ul. św. s. Faustyny 7) 

16.15 Rozpoczęcie procesji 

17.45 Wejście do sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy (Toruń, 

ul. św. Józefa 23/35) 

18.00 Eucharystia (przewodniczy ks. bp Andrzej Suski, Pasterz Diecezji 

Toruńskiej; słowo Boże wygłosi o. prof. Witold Kawecki CSsR - 

UKSW Warszawa) 

Akt zawierzenia diecezji Matce Bożej Nieustającej Pomocy 

o. Wojciech Zagrodzki CSsR 

kustosz sanktuarium MBNP. w Toruniu 
 

 

INTENCJE 26.06.2017 r. – 02.07.2017 r. 

Poniedziałek – 26.06.2017 r. 
  700 + Ryszard Skoniecki – gregorianka 

  830 + Józef (w 41 r. śm.), zmarli z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące 

  830 O zdrowie i opiekę Maryi dla Grzegorza Globke 

1800 + Waldemar Sulerzycki (w 6 r. śm.)  

1800 + Józefa Wiśniewska i Piotr Wiśniewski 

Wtorek – 27.06.2017 r. 
  700 + Ryszard Skoniecki – gregorianka 

  700 + Marian (w 15 r. śm.), ks. Mieczysław, ciocia Katarzyna, rodzice 

z obojga stron i zmarli z rodziny 

  830  + Grzegorz Kilichowski – popogrzebowa 

 

Wtorek – 27.06.2017 r. 
1800 + mąż Edward Lipniewski (w 3 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron 

i zmarli z rodziny 

1800 + Henryk Frańczak 

Środa – 28.06.2017 r. 

  700 + Ryszard Skoniecki – gregorianka 

  830 + Teresa Haftka – popogrzebowa 

1800 + Lucyna Paczkowska i Roman Borkowski 

Czwartek –29.06.2017 r. 

  700 + Ryszard Skoniecki – gregorianka 

  700 + Za dusze w czyśćcu cierpiące 

  83o + Marian Szeligowski (w dniu imienin) 

1800 + Piotr Wiśniewski (w dniu imienin), zmarli rodzice z obojga stron, 

bracia, siostra Danuta oraz szwagrowie 

1800 + Zofia Kowalska (w 10 r. śm.) i rodzice z obojga stron 

Piątek –  30.07.2017 r. 

  700 + Ryszard Skoniecki gregorianka  

  830 + mama Julia Pawska (w 14 r. śm.), ojciec Marian i ojczym Franciszek 

oraz zmarli z rodziny 

1800 + Lucyna Prarat (w dniu imienin) – intencja od koleżanek 

1800 O zdrowie dla Jasia i potrzebne siły dla rodziny 

Sobota – 01.07.2017 r. 

  700 W intencji wynagrodzenia za grzechy popełnione przeciwko 

Niepokalanemu Poczęciu NMP 

  700 + Stanisław Danielak – gregorianka 

  830 + Dionizy Łukasik (w 2 r. śm.) i mama Wanda Łukasik  

  830 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Janiny i Mirosława 

Ruczyńskich z rodziną w 45 rocznicę ślubu 

1800 + Elżbieta Wiśniewska 

1800 + Barbara Otremba (w 9 r. śm.) 

Niedziela - 02.07.2017 r. 
  700 + Wiesław (w 30 r. śm.), rodzice i teść Alojzy 

  930 + Stanisław Danielak – gregorianka 

  930 W intencji Ojczyzny, o błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi Królowej 

Polski dla Prezydenta, dla Rządu i całego Narodu Polskiego 

1100góra W intencji Żywego Różańca 

1100góra + Urszula Biegajska (w 3 r. śm.) 

1230 + Piotr Kunicki (w 26 r. śm.) 

1500 + Marian Rymanowski (w 9 r. śm) i rodzice z obojga stron 

1800 + mama Helena Filipiak (w 3 r. śm.) i ojciec Marian (w 23 r. śm.) 


