
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XVIII Niedzielę zwykłą 

1. W imieniu MIVA Polska pragniemy podziękować za ofiary złożone 

na misje w ramach akcji „Św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr 

szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy”. Zebraliśmy  

i przekazaliśmy 2.150 zł. 

2. Miesiąc sierpień to czas pielgrzymek do tronu Jasnogórskiej Pani. 

Pamiętajmy w naszych modlitwach zwłaszcza o pątnikach 

grudziądzkiej pielgrzymki, którzy pod przewodnictwem między innymi 

ks. Bartka zdążają na Jasną Górę również z intencjami naszej parafii. 

3. W poniedziałek obchodzimy święto Przemienienia Pańskiego. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. O godz. 1800 Msza św. dziękczynna  

za pielgrzymkę do Lichenia. 

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

w wypominkach rocznych. 

6. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza, przeznaczona między 

innymi na zakup i montaż tablic energetycznych w kościele  

i na plebanii. Planowany koszt inwestycji to kwota ok. 30.000 zł.  

Za każde wsparcie składamy serdeczne Bóg zapłać. 

7. Przypominamy, że w okresie wakacyjnym Biuro Parafialne jest 

czynne w poniedziałki, środy oraz piątki – godziny czynności w tych 

dniach pozostają bez zmian. 

8. Od ubiegłej niedzieli nasza parafia posługuje się nowym adresem strony 

internetowej www.maksymilian.grudziadz.pl . Tam też umieszczane 

będą wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem naszej parafii, 

w tym z odpowiedniego okna pobrać można Biuletyn Parafialny. 

9. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym zatrudni terapeutę 

– nauczyciela dla dziecka z autyzmem. Wymagania: wykształcenie 

wyższe pedagogiczne lub podobne, kreatywność, samodzielność  

i odpowiedzialność, zdolność nauczania na poziomie edukacji 

wczesnoszkolnej, mile widziane doświadczenie. Osoba będzie 

odpowiedzialna za prowadzenie indywidualnej terapii z dzieckiem 

około 3 godziny dziennie. Telefon kontaktowy: 536 059 903.  

10. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Zbigniew Murawski z ul. Śniadeckich 35 lat 68. 

+ Aleksander Ozga z ul. Korczaka 7 lat 75. Wieczny odpoczynek…  
 

 

BIULETYN PARAFIALNY 

Parafia Św. Maksymiliana Kolbe 

Grudziądz - Strzemięcin 

ul Wyspiańskiego 1 

tel. (56) 46-53-334 

www.maksymilian.grudziadz.pl  

e-mail: parafia@maksymilian.grudziadz.pl  

 

Biuro parafialne czynne: 

poniedziałek, środę i piątek 

od 16.00 do 18.00  

oraz w środę i piątek od 10.00 do 12.00  

  
 

 

Troska o trzeźwość Polaków fundamentem walki o niepodległość 

Przeżywamy rok jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości. Nasi 

przodkowie mieli aspiracje, aby wydźwignąć Polskę z niewoli  

ku niepodległości. Odrodzenie niepodległej Polski wymagało ofiarnej walki 

i wytrwałej pracy na różnych polach. Wielu bohaterów tamtych czasów 

zdawało sobie sprawę, że troska o trzeźwość Polaków jest fundamentem 

walki o niepodległość. Stanowi także podstawę jej utrzymania. I chociaż sto 

lat temu spożywaliśmy zaledwie 1 litr czystego alkoholu rocznie na osobę, 

to troska o trzeźwość Narodu była priorytetem w działaniach wielu polskich 

patriotów, chociażby generała Józefa Hallera, abstynenta, aktywnego 

działacza na rzecz trzeźwości. 

A jak jest dziś, po stu latach? Dzisiaj ze smutkiem, ale i z przerażeniem 

trzeba powiedzieć, że spożywamy 10 razy więcej alkoholu, niż wtedy. 

Przypomnijmy, że alkohol nie jest substancją konieczną do życia, która ma 

być dostępna zawsze i wszędzie. Jest substancją psychoaktywną, 

narkotykiem, który jest tak groźny, bo sprzedawany legalnie i prawie 

wszędzie.  

Ojciec prof. Jacek Salij podkreślił, że „można zatem się zastanawiać, czy 

my na serio wierzymy w życie wieczne, jeśli tak niewiele czynimy dla 

stworzenia atmosfery społecznej, która skutecznie blokowałaby rozwój 

alkoholizmu. Przecież tu chodzi już nie tylko o to, że alkoholizm wprowadza 

wielki chaos w życie społeczne i jest źródłem nieszczęścia wielu rodzin; tutaj 

już chodzi wręcz o życie wieczne wielu spośród nas!”. 
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Pijaństwo zagraża także osiągnięciu wielu ambitnych celów narodowych. 

Chcemy, by rodziło się jak najwięcej dzieci w silnych i stabilnych rodzinach. 

Tymczasem alkohol to jedno z największych zagrożeń dla rodziny, to źródło 

rozwodów, przemocy i dramatów. Chcemy rozwijać się gospodarczo,  

a jednocześnie co roku marnotrawimy miliardy złotych na pokrycie kosztów 

nadmiernego spożycia alkoholu. Mamy ambicję być społeczeństwem 

zdrowym, a alkohol powoduje liczne choroby, w tym nowotwory. Alkohol 

odbiera rocznie życie tysiącom Polaków. Chcemy być społeczeństwem 

praworządnym, a tymczasem nadużywanie alkoholu jest jednym z 

głównych czynników popełniania przestępstw, zwłaszcza tych najcięższych.  

Ta diagnoza musi nas skłonić do refleksji i odważnego działania. 

Abstynencja to pójście drogą proroków dobra. To wielkie błogosławieństwo 

dla każdego z nas, dla naszych bliskich, a także dla naszej ojczyzny. 

To podstawa szczęścia w małżeństwie i rodzinie. To warunek panowania 

nad sobą. Człowiek nietrzeźwy schodzi z drogi błogosławieństwa i życia. 

Zaczyna dręczyć samego siebie i swoich bliskich. Zwykle wikła się też  

w coraz większe zło moralne. Bez trzeźwości nie potrafimy naśladować 

Jezusa i iść drogą świętości. Jeżeli chcemy być dojrzałymi chrześcijanami, 

musimy zachować trzeźwość w myśleniu i postępowaniu. 

Z Apelu Zespołu Konferencji Episkopatu Polski 

ds. Apostolstwa Trzeźwości i osób uzależnionych 

na Sierpień – Miesiąc Abstynencji 2018 
 

 

INTENCJE 06.08.2018 r.  – 12.08.2018 r. 

Poniedziałek – 06.08.2018 r. – Święto Przemienienia Pańskiego 
  700 + Jadwiga Bartuzi – gregorianka 

  830 Z podziękowaniem Panu Bogu i MBNP za wszelkie otrzymane łaski  

z okazji 7 rocznicy Sakramentu Małżeństwa, z prośbą o dalszą opiekę, 

zgodę i wzajemną miłość dla Elżbiety i Pawła oraz dzieci 

  830 + Barbara Noculak, Zygmunt, Adri i zmarli z rodziny 

1800 + Katarzyna Furmanek (w 15 r. śm.) 

1800 + Ryszard Cukrowski (w 10 r. śm.) 

Wtorek – 07.08.2018 r.  

  700 + Antoni Przerwa – popogrzebowa 

  830 + Henryk Gierke (w 23 r. śm.) i zmarli rodzice  

1800 + Jadwiga Bartuzi – gregorianka 

Środa – 08.08.2018 r. – św. Dominika 

  700 + Jadwiga Bartuzi – gregorianka 

  830 + Henryk Chmielewski (w 17 r. śm.) 

1800 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Dary Ducha Świętego  

dla syna Daniela w dniu 18 urodzin 

1800 Msza św. dziękczynna za pielgrzymkę do Lichenia 

– intencja od pielgrzymów 

Czwartek – 09.08.2018 r. – św. Teresy Benedykty od Krzyża 
  700 + Jadwiga Bartuzi – gregorianka 

  830 + Elżbieta Hofman – popogrzebowa 

1800 + Rodzice: mama Janina (w 10 r. śm.), tata Jan, brat Wiesław Tarka 

i zmarli z rodziny 

1800 + Mąż i ojciec Bolesław Kania (z okazji urodzin) 

Piątek.10.08.2018 r. – Święto św. Wawrzyńca 

  700 + Jadwiga Bartuzi – gregorianka 

  830 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i szczęśliwe rozwiązanie 

trudnej sprawy dla Sławomira 

1700 Msza święta zbiorowa za zmarłych 

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

zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jolanty i Jerzego Tęsiorowskich  

w 50 rocznicę ślubu 

1800 + Antoni Przerwa (w miesiąc po śmierci) – intencja od  II Róży 

Różańcowej 

Sobota –  11.08.2018 r. – św. Klary 

  700 + Jadwiga Bartuzi – gregorianka 

  830 + Ludgarda i Zygmunt Ziółkowscy 

1800 W 5 rocznicę ślubu Marleny i Dawida Kruszewskich: W podziękowaniu 

za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę 

Matki Bożej dla małżonków  

1800 + Józef Knuth – popogrzebowa 

Niedziela - 12.08.2018 r. 

  700 + Rodzice: mama Józefa (w 3 r. śm.), tata Stanisław (w 9 r. śm.) 

Błażejewscy oraz  babcie i dziadkowie – intencja od syna 

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

opiekę Matki Bożej dla Agnieszki i Krzysztofa Szydłowskich  

w 20 rocznicę ślubu – intencja od mamy 

1100góra  W 10 rocznicę ślubu Magdaleny i Tomasza. Z podziękowaniem  

za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie  

dla całej rodziny 

1230 + Henryk Gierej (w r. śm.) i zmarli z rodziny 

1500 + Jan Gomowski (w 25 r. śm.) i zmarli z rodziny Gomowskich  

i Kurzyńskich 

1500 + Wiesław Tyszczenko (w 2 r. śm.), brat Roman oraz rodzice Krystyna  

i Stanisław 

1800 + Jadwiga Bartuzi – gregorianka 

1900 Msza św. NFRR  


