
Ogłoszenia Duszpasterskie  

XIV Niedzielę Zwykłą 

1. W dniu dzisiejszym – kolekta gospodarcza, przeznaczona na potrzeby 

naszej parafii, między innymi na witraż chrztu, którego wstępny projekt 

prezentujemy na 2 stronie Biuletynu Parafialnego, w wersji kolorowej 

na parafialnej stronie internetowej. Założona będzie również 

Pamiątkowa Księga Ofiarodawców, do której wpisani zostaną wszyscy, 

którzy zechcą złożyć ofiarę na wykonanie witraża podając swoje imię  

i nazwisko oraz adres zamieszkania. Wpis do Księgi rozpocznie się  

od dzieci pierwszokomunijnych z roku 2017. Za wszelkie złożone ofiary 

składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

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

środy i piątki. Godziny czynności biura w tych dniach pozostają  

bez zmian. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

4. W najbliższy czwartek na godz. 2000 zapraszamy wszystkich parafian 

na kolejne Nabożeństwo Fatimskie połączone z Procesją Światła 

wokół naszego kościoła. Prosimy o zabranie ze sobą świec. Dekorację 

kwiatową wokół figury przygotuje Wspólnota Miłosierdzia Bożego. 

5. W piątek o godz. 1700 Msza św. zbiorowa za zmarłych polecanych  

w wypominkach rocznych. 

6. Zmarł kard. Joachim Meisner, arcybiskup senior Kolonii, który  

swoją życzliwością, ale i wsparciem, za pośrednictwem Ks. Prałata 

Henryka Kujaczyńskiego, otaczał naszą parafię. Był jedynym, jak do tej 

pory kardynałem, który nawiedził Grudziądz.  6 czerwca 1999 r. 

podczas pielgrzymki św. Jana Pawła do Polski Ksiądz Kardynał 

odprawił Mszę św. w naszym kościele. W związku z tym w najbliższą 

sobotę o godz. 830, w dniu pogrzebu, Ksiądz Prałat Henryk odprawi 

Mszę św. za zmarłego Przyjaciela naszej Parafii. Serdecznie 

zapraszamy do udziału.  

7. W przyszłą niedzielę – zbiórka do puszek na Grudziądzkie Centrum 

Caritas. 

8. W ostatnim czasie zmarła: 

+ Michalina Strzelczyk z ul. Śniadeckich 5, lat 93 

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 

 

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  

  
 

                        

 

Program Nabożeństwa Fatimskiego 

Wprowadzenie i modlitwy do Matki 

Boskiej Fatimskiej – w kościele. Pierwsza 

Tajemnica Radosna Różańca – prowadzi 

Żywy Różaniec, który poniesie figurę do 

II stacji. Formowanie się procesji: krzyż, 

służba liturgiczna, księża, Figura MB, 

pozostali wierni z zapalonymi świecami. 

Druga Tajemnica Radosna – Rodziny 

Szensztackie, które poniosą figurę do III 

stacji. Trzecia Tajemnica Radosna – 

Wspólnota Ojca Pio, która poniesie figurę 

do IV stacji. Czwarta Tajemnica Radosna 

– Apostolat Margaretka, który poniesie 

figurę do V stacji. Piąta Tajemnica 

Radosna – Wspólnota Miłosierdzia 

Bożego, która poniesie figurę na stałe 

miejsce. Na zakończenie Nabożeństwa 

ok. godz. 21.00 odśpiewamy  Apel 

Jasnogórski. 
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Wstępny projekt witraża Chrztu 
 

 
 

Witraż chrztu przedstawia chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Natomiast słowa: 

„Idźcie i głoście” będące hasłem roku duszpasterskiego 2017 nawiązują  

do słów Jezusa Chrystusa, które skierował do apostołów: „Idźcie  

i nauczajcie wszystkie narody chrzcząc je w Imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego”. Symbolicznie wody Jordanu okalają także Diecezję Toruńską, 

której znakiem jest katedra oraz naszą parafię, której znakiem jest nasz 

kościół parafialny. Witraż chrztu swoim stylem nawiązuje do istniejącego 

witraża: „Kapłaństwo to dar i tajemnica”. 
 

INTENCJE 10.07.2017 r.  –  16.07.2017 r. 

Poniedziałek –10.07.2017 r. 
  700 + Stanisław Danielak – gregorianka 

  830 + Kazimierz Rybiński – popogrzebowa 

1800 + Kazimiera Chojnicka (w 94 rocznicę urodzin) – int. od syna z rodziną 

Wtorek – 11.07.2017 r. 
  700 + Stanisław Danielak – gregorianka 

  830 + Helena Sagan – popogrzebowa 

1800 + Józef Szczygielski (w 12 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron 

Środa – 12.07.2017 r. 

  700 + mama Klara Skorzybót 

  830 + rodzice: Anastazja i Andrzej Dudek, ojciec Antoni, rodzice: Helena 

i Alfons Klasińscy, siostry: Regina, Zenona, Wanda i zmarli z rodziny 

1800 + Stanisław Danielak – gregorianka 

1800 + Władysława (w rocznicę śmierci) 

Czwartek –13 .07.2017 r. 

  700 + Stanisław Danielak – gregorianka 

  830 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Joanny,  

jej rodziców i dzieci 

1800 + Zygmunt (w rocznicę śmierci) 

Piątek –  14.07.2017 r. 

  700 + Stanisław Danielak – gregorianka 

  830 + Jadwiga Nidzgórska (w 17 r. śm.) – int. od syna z rodziną 

1700 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

1800 + Edward Kazimierz Bienias (w 1 r. śm.) – int. od żony i dzieci 

Sobota –  15.07.2017 r. 

  700 + Stanisław Danielak – gregorianka 

  830 + Kazimierz Bendig (w dniu urodzin) 

  830 + kard. Joachim Meisner 

1800 + Krzysztof Małecki (z okazji urodzin i w 6 r. śm.) 

1800 + syn Karol; rodzice Szymańscy i Szyling  

Niedziela - 16.07.2017 r. 
  700 + Teresa i Edward Bartoś 

  930 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla męża Mieczysława z okazji 70 

urodzin 

  930 + Sylwester Mulawa i zmarli z rodziny 

1100góra W 13 – rocznicę ślubu Katarzyny i Macieja, w podziękowaniu  

za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę dla całej 

rodziny 

1230 + Tadeusz Angowski (z okazji urodzin), mama Jadwiga, brat 

Włodzimierz i teściowie: Stanisława i Aleksander 

1500 + Stanisław Danielak – gregorianka 

1500 + Prakseda Kaczerzewska (w 1 r. śm.) i ojciec Bronisław (w 5 r. śm.)  

i zmarli z rodziny 

1800 + mąż Marian Rolewicz (w dniu urodzin) 


