
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XX Niedzielę Zwykłą 

1. W dniu dzisiejszym – zbiorka do puszek na wsparcie działalności 

Grudziądzkiego Centrum Caritas. Polecamy ją ofiarności wiernych. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

3. W czwartek, w Światowym Dniu Pamięci Ofiar Stalinizmu  

i Nazizmu, będziemy modlić się za miliony ofiar, także spośród naszych 

krewnych i rodaków, totalitarnych i zbrodniczych systemów 

politycznych XX wieku. 

4. W dniach 25 i 26 sierpnia (sobota i niedziela) organizujemy parafialną 

pielgrzymkę do Częstochowy na Jasną Górę oraz do Krakowa. Tam 

odwiedzimy: Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Sanktuarium św. Jana 

Pawła II, katedrę na Wawelu i kościół Mariacki. Wyjazd w sobotę  

o godz. 700 z parkingu przed kościołem od strony ul. Wyspiańskiego. 

Powrót w niedzielę w godzinach wieczornych. 

5. W przyszłą niedzielę uczcimy Najświętszą Maryję Pannę 

Częstochowską. O godz. 930 Msza św. w intencji naszej Ojczyzny,  

po której nastąpi odnowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. 

6. Biuro Radia Maryja organizuje 1 września (sobota) 2018 r. wyjazd  

do Torunia na uroczystość dziękczynną Radia Maryja. Wyjazd  

o godz. 900. Zapisy w Biurze Parafialnym oraz telefonicznie:  

Ludwika 720 159 496, Władysława 720 017 814. 

7. W okresie wakacyjnym Biuro Parafialne jest czynne w poniedziałki, 

środy oraz piątki. Godziny czynności pozostają bez zmian. 

8. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Adam Zieliński z ul. Śniadeckich 1, lat 74. 

+ Szczepan Krajewski z ul. Śniadeckich 84, lat 88.  

+ Irena Bogalecka z ul. Orkana 5, lat 89. 

+ Błażej Kucharski z ul. Jackowskiego 41, lat 34. 

+ Teresa Saczko z ul. Śniadeckich 84, lat 71. 

+ Irena Wasążnik z ul. Śniadeckich 62, lat 83. 

+ Maciej Zieliński z ul. Śniadeckich 28, lat 39. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…  

 

 

 

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  

  
 

 

Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej 

Największym skarbem Jasnej Góry jest 

Cudowny Wizerunek Matki Bożej. Dzięki niemu 

Jasna Góra stała się w XV w. jednym  

z największych sanktuariów maryjnych w Polsce. 

Należy podkreślić, że na Jasnej Górze nigdy nie 

odnotowano żadnych objawień maryjnych, jak to 

miało miejsce w innych sanktuariach. Siłą  

i tajemnicą, które do stóp Pani Jasnogórskiej 

przyciągają pielgrzymów, jest po prostu  

Jej Cudowny Obraz.  

O początkach Obrazu i jego dziejach do 1382 r., 

nie posiadamy pewnych i ściśle historycznych 

wiadomości – jedynie tradycję i różne pobożne podania. Według tradycji, 

Obraz Jasnogórskiej Pani miał malować św. Łukasz Ewangelista jeszcze  

za życia Najświętszej Panienki. Ta sama tradycja podaje nawet, że Obraz 

jest malowany na płycie stołu używanego przez świętą Rodzinę w Nazarecie. 

W IV wieku św. Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkiego, miała 

przywieźć ze sobą ten Obraz do Konstantynopola. Tam doznawał on 

wielkiej czci i był pomocą w chwilach zwłaszcza wielkich nieszczęść jak 

zaraźliwe choroby, epidemie itp. Około wieku IX czy X Obraz powędrował 

na północ, gdzie ostatecznie na stałe spoczął w zamku Bełzkim, na północny 

wschód od Lwowa, na Rusi Czerwonej. 
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W roku 1382 Władysław, książę Opola, w imieniu króla Ludwika 

Węgierskiego sprawował rządy na Rusi. Książę chcąc zabezpieczyć Obraz 

przed ewentualnym zbezczeszczeniem ze strony pogańskich Tatarów 

postanowił przewieźć Obraz do Opola na Śląsk. Kiedy w drodze zatrzymał 

się na krótki odpoczynek w Częstochowie u podnóża, kościółka na Jasnej 

Górze, Matka Boża miała mu dać poznać Swą wolę, iż chce tutaj właśnie 

pozostać. Opolczyk pozostawił więc Obraz na Jasnej Górze, oddając go  

pod opiekę białym Ojcom Paulinom, sprowadzonym z Węgier w 1382 roku. 

W roku 1430 na Jasnej Górze zrabowano kosztowne wota z kaplicy,  

jak również uszkodzono Cudowny Obraz. Po odarciu z kosztowności Obraz 

został pocięty szablą i połamany. Odnaleziono go, według tradycji,  

w miejscu, gdzie dziś stoi kościół św. Barbary z cudownym źródełkiem, 

niedaleko Jasnej Góry. Ojcowie Paulini przywieźli zniszczony Obraz  

do Krakowa, na dwór króla Władysława Jagiełły, który wraz z małżonką 

swą, św. Jadwigą, jest fundatorem najstarszej części kaplicy Matki Bożej  

na Jasnej Górze. 

Sprawą odrestaurowania Obrazu zajął się sam Król Władysław Jagiełło. 

Liczne były trudności związane z techniką malarską Obrazu Jasnogórskiego. 

Był on prawdopodobnie tak zniszczony, że zdecydowano na dotychczasową, 

uznaną za relikwię deskę nałożyć nowe płótna i przemalować wizerunek, 

według rysunku widocznego na starych zniszczonych płótnach, których 

kawałki pozostawiono pod płótnami nowymi. Trwałym śladem zniszczenia 

Obrazu w roku 1430 są blizny na Twarzy Matki Bożej. 

Po lewej stronie wizerunku umieszczone są insygnia Matki Bożej Królowej 

Polski berło i jabłko, wykonane w 1926 r. z fundacji kobiet polskich  

przez warszawską firmę „Bracia Łopieńscy”. Po prawej stronie obrazu 

znajdują się: Złota Róża i złote wotum w kształcie serca z napisem „TOTUS 

TUUS” – przekazane przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1979 i 1982 r. 

Niezwykłym i wstrząsającym wotum pozostawionym przez św. Papieża 

Jana Pawła II, obecnie eksponowanym w specjalnej kasecie na ołtarzu 

Matki Bożej, jest pas jego sutanny, przestrzelony i zakrwawiony w czasie 

zamachu na Placu św. Piotra 13 maja 1981 r. 

Źródło: http://jasnagora.pl  

INTENCJE 20.08.2018 r.  –  26.08.2018 r. 

Poniedziałek – 20.08.2018 r. – św. Bernarda 
  700 + Henryk Burkiewicz (z okazji 76 ur.) 

  830 + Tadeusz Szraga ( w 2 r. śm.) i jego rodzice: Henryka i Aleksander 

1800 + Jadwiga Bartuzi – gregorianka 

Wtorek – 21.08.2018 r. – św. Piusa X 
  700 + Jadwiga Bartuzi – gregorianka 

  830 + Andrzej Habryn – popogrzebowa 

  830 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Joanny i Giovanniego 

w dniu rocznicy ślubu oraz opiekę Matki Bożej dla Joanny z okazji imienin  

1800 + Władysława Romanowska (w 22 r. śm.) 

Środa – 22.08. 2018 r. – NMP Królowej 

  700 + Helena Piotrowska– popogrzebowa 

  830 + Stanisław (w r. śm.) 

1800 + Jadwiga Bartuzi – gregorianka 

Czwartek – 23.08.2018 r. 

  700 + Jadwiga Bartuzi – gregorianka 

  83o + Jan i Renata oraz Władysław i Elżbieta Kubiccy, Henryk i Katarzyna 

Gisiccy 

1800 + Elżbieta i syn Paweł Michalak 

Piątek – 24.08.2018 r. – św. Bartłomieja 

  700 + Jadwiga Bartuzi – gregorianka 

  830 + Regina Urbach – popogrzebowa  

1800 + Urszula Musalewska (w 15 r. śm.) 

Sobota – 25.08.2018 r. 

  700 + Henryk Burkiewicz – popogrzebowa 

  830 + Józef Knuth – intencja od sąsiadów z ul. Korczaka 7 

1800 + Jadwiga Bartuzi – gregorianka  

1800 + Mąż Edward i teściowie: Marianna i Franciszek 

Niedziela - 26.08.2018 r. – NMP Częstochowskiej 
  700 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie, potrzebne Dary 

Ducha Świętego dla Bernadety 

  930 W intencji Ojczyzny 

11góra O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie z okazji  

70 urodzin dla Kazimierza – intencja od żony z rodziną i rodzeństwa  

z rodzinami 

1230 + Lucyna Paczkowska (w 13 r. śm.) 

1230 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy w 33 rocznicę urodzin syna Mateusza 

1500 + mama Gertruda Szumotalska (w 16 r. śm.), brat Joachim i Tadeusz – 

intencja od córki z rodziną 

1800  + Jadwiga Bartuzi – gregorianka 

1800 + Jerzy Makowski (w 1 r. śm.) 
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