
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XVI Niedzielę Zwykłą 

1. Gościmy dzisiaj w naszej parafii ks. Sergieja Dabrahosta – 

Misjonarza Świętej Rodziny, który podczas wszystkich Mszy św. 

głosi kazania. Po mszy św. będzie można złożyć ofiarę do puszki 

przeznaczoną na budowę kościoła parafialnego w Fanipolu, koło 

Mińska na Białorusi, gdzie ks. Sergiej jest proboszczem. Polecamy  

tę zbiórkę ofiarności Parafian. 

2. W najbliższy wtorek obchodzić będziemy święto św. Jakuba Apostoła. 

Został on powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz 

ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Jest 

pierwszym męczennikiem wśród Apostołów. 

3. We wtorek czcimy również św. Krzysztofa, męczennika z połowy III 

wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych 

niebezpieczeństwach. Warto pamiętać o nim oraz prosić go o opiekę 

podczas wakacyjnych podróży, aby szczęśliwie i cało powrócić do 

domu. Z racji wspomnienia tego świętego, w najbliższą niedzielę  

po Mszy św. o godz. 1230 udzielimy błogosławieństwa kierowcom  

i poświęcimy samochody i inne pojazdy. 

4. We wtorek o godz. 1730 Różaniec Fatimski. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

6. W niedzielę 30 lipca po Mszy św. o godz. 1800 w parafii św. Mikołaja 

Biskupa (Fara) w Grudziądzu, odbędzie się ostatnie spotkanie i zapisy 

pielgrzymów udających się na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. 

Grupa rusza w środę 2 sierpnia z parafii św. Mikołaja Biskupa.  

O godz. 600 odprawiona zostanie Msza św., po której nastąpi wymarsz 

pątników. Chętnych serdecznie zapraszamy. 

7. W czasie wakacji Biuro Parafialne czynne jest w poniedziałki, środy 

i piątki. Godziny czynności biura w tych dniach pozostają  

bez zmian.  

8. W minionym tygodniu zmarli: 

+ Kazimierz Mazurek z ul. Śniadeckich 60, lat 61 

+ Miłosz Stefański-Zakowicz z ul. Śniadeckich 10, dziecko 11 mies. 

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  

  
 

                        
Zbiórka do puszek – na budowę kościoła parafialnego 

w Fanipolu. 

Fanipol to miasto, położone  

w 15 km od Mińska. Liczy 

około 15 tysięcy mieszkańców, 

w tym praktykujących 

katolików – około 150 rodzin. 

Na dzień dzisiejszy 

wybudowane są ściany i wieża. 

Budynek nakryty jest dachem, 

wstawione są okna i drzwi. 

Nabożeństwa odbywają się  

w kaplicy w dolnej części budującego się kościoła. W niedzielę odprawiane 

są cztery Msze Święte, w tym jedna w języku polskim i jedna w parafii 

filialnej na wiosce. Parafia rośnie nie tylko kościołem kamiennym, lecz 

także wzrasta jako wspólnota parafialna. Przybywają nowi parafianie, 

działają grupy: ministranci, schola młodzieżowa, Equipes Notre Dame, 

parafialna Caritas. Za wszystkich Dobrodziejów co miesiąc odprawiana jest 

Msza Święta. 

ks. Sergiej Dabrahost 

Proboszcz Parafii w Fanipolu 
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„Od bezrobocia do zatrudnienia” 

Grudziądzkie Centrum Caritas rozpoczęło realizację projektu  

pn. „Od bezrobocia do zatrudnienia”. Projekt skierowany jest do osób 

bezrobotnych, niezarejestrowanych w ewidencji Powiatowego Urzędu 

Pracy, mających nie więcej niż 29 lat życia, mieszkających na terenie miasta 

Grudziądza lub powiatu grudziądzkiego, które nie kształcą się w trybie 

stacjonarnym i nie szkolą się na kursach mających na celu doskonalenie 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 

W ramach projektu przewidziano m.in. poradnictwo zawodowe, 

pośrednictwo pracy, szkolenia oraz staże zawodowe. Więcej informacji 

można uzyskać w Biurze Projektu przy ul. Klasztornej 6 (p. 26) oraz na 

stronie internetowej www.grudziadz.caritas.pl . Projekt jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. 

W tym tygodniu patronują nam: 

Dzisiaj – św. Brygida Szwedzka  (ok. 1302 – 1373), 

patronka Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, 

matki, a potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy 

stan może być przestrzenią spotkania z Panem Bogiem. 

Wpatrując się w tę szlachetną postać, widzimy, że los 

każdego człowieka, także współczesnego, jest drogą 

szukania Pana Boga albo raczej drogą, na której jesteśmy 

przez Niego odnajdywani. Uznając aktualność jej przykładu, 

papież św. Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę 

współpatronką Europy.  

W poniedziałek – św. Kinga (1234-1292), córka króla 

węgierskiego Beli IV, żona polskiego księcia Władysława 

Wstydliwego, która po śmierci męża wstąpiła do zakonu 

klarysek i dalsze swoje życie poświęciła dla ubogich; papież 

Benedykt XIII przyznał jej tytuł patronki Polski i Litwy,  

a kanonizował ją św. Jan Paweł II w 1999 r. 

W środę – Święci: Joachim i Anna, rodzice Najświętszej Maryi Panny.  

W dzisiejszych trudnych czasach pomniejszania roli rodziny warto zwrócić 

się w modlitwie do tych świętych małżonków, prosząc o pomoc  

w budowaniu silnej Bogiem polskiej rodziny. Módlmy się też za naszych 

rodziców i dziadków – tych żyjących i tych powołanych już do wieczności. 

W sobotę – św. Marta, siostra Łazarza i Marii 

INTENCJE 24.07.2017 r.  –  30.07.2017 r. 

Poniedziałek – Św. Kingi – 24.07.2017 r. 
  700 + Stanisław Danielak – gregorianka 

  830 + Jarosław Pawłowski – popogrzebowa 

1800 + Wiesław Krauze i zmarli mieszkańcy z ul. Śniadeckich 21 

Wtorek – Św. Jakuba Starszego, Apostoła – 25.07.2017 r. 
  700 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i pomoc 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin 

  830  + Maria Wonicka – popogrzebowa 

1800 + Stanisław Danielak – gregorianka 

1800 + Krzysztof Lewandowski 

Środa – Świętych: Joachima i Anny, rodziców NMP – 26.07.2017 r. 

  700 + Stanisław Danielak – gregorianka 

  830 + Rodzice: Anna i Paweł, zmarli z rodziny Parciak oraz brat Kazimierz 

1800 +Anna Nawrocka (w dniu imienin) oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

Czwartek – 27 .07.2017 r. 

  700 + Włodzimierz Strażewski – popogrzebowa 

  830 + Benedykt Wyszyński 

1800 + Stanisław Danielak – gregorianka 

1800 O dar Bożego błogosławieństwa dla Krzysia z okazji 10 urodzin 

Piątek – 28.07.2017 r. 

  700 + Henryk Gisicki i Katarzyna oraz zmarli z rodziny Kubickich 

  830 + Edmund Szych (w 2 r. śm.), rodzice z obojga stron i brat Edmund 

1800 + Stanisław Danielak – gregorianka 

Sobota – Św. Marty – 29.07.2017 r. 

  700 + Zbigniew Chojnacki i zmarli z rodziny 

  830 + Stanisław Danielak – gregorianka 

1800 + Krystyna Wojciechowska 

1800 + Anna, Józef i Henryka Żebrowscy 

Niedziela – 30.07.2017 r. 
  700 + Zofia Ziemecka (w 4 r. śm.) 

  930 + Stanisław Danielak – gregorianka 

1100góra + Monika Zalewska (w 1 r. śm. ) i tata Kazimierz Zalewski (w 28 r. śm.) 

1230 + Grażyna Jaroszewicz (w 4 r. śm.) i Jerzy Milewski 

1500 + Ryszard Wesołowski (w 10 r. śm.), Helena Wesołowska i zmarli  

z rodziny 

1800 + Marta Nogowska i Jan Sobiech – intencja od chóru ,,Maksymilianum” 
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