
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 

1. W dniu dzisiejszym oddajemy cześć Najświętszej Maryi Pannie 

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

po której nastąpi odnowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

3. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Po Mszy św. o godz. 700 

zapraszamy na modlitwy wynagradzające Niepokalanemu Sercu 

Maryi za grzechy całego świata. W tym dniu kapłani odwiedzą 

również chorych z posługą sakramentalną. 

4. W najbliższą niedzielę o godz. 930 Msza św. w intencji Żywego 

Różańca. Natomiast spotkanie członków Żywego Różańca  

w najbliższym miesiącu wyjątkowo w niedzielę 9 września po Mszy św. 

o godz. 930. 

5. Od niedzieli 9 września rozpoczynamy odprawianie Mszy św.  

o godz. 1100 z udziałem dzieci w dolnym kościele. W tym dniu 

odprawiona zostanie Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego, podczas 

której zostaną poświęcone tornistry i przybory szkolne. W związku  

z tym zachęcamy szczególnie dzieci i młodzież do przystąpienia  

do spowiedzi w pierwszy piątek września o godz. 1600. 

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

do Torunia na uroczystość X Dziękczynienia w Rodzinie. O godz. 1100 

uczestnicy spotkania wezmą udział w Eucharystii pod przewodnictwem 

bp. Wiesława Śmigla. W programie znajdą się również koncerty, 

możliwość bezpłatnej pomocy medycznej, o godz. 1830 procesja 

maryjna, a o 2100 Apel Jasnogórski. Wyjazd z Grudziądza 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. Po wakacyjnej przerwie swoją działalność wznawia nasz Chór 

parafialny Maksymilianum. Pierwsze spotkanie już w najbliższy 

poniedziałek tj. 27 sierpnia o godz. 18.00. Zapraszamy wszystkich 

chętnych, by swoim głosem oddawać chwałę Panu Bogu. Jak 

powiedział Św. Augustyn „Kto dobrze śpiewa ten dwa razy się modli”. 

 
 

 

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  

  
 

 

Zaprzyjaźnij się z KSM-em  

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 

Diecezji Toruńskiej w dniach od 7  

do 9 września 2018 r. w Wyższym 

Seminarium Duchownym w Toruniu 

organizuje weekendowe rekolekcje dla 

młodzieży pod hasłem „Zaprzyjaźnij się z 

KSM-em”, które poprowadzi ks. Andrzej 

Lubowicki – Asystent Generalny 

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. 

Wydarzenie to adresowane jest zarówno do 

młodzieży z Katolickiego Stowarzyszenie 

Młodzieży jak i osób, które do 

Stowarzyszenia nie przynależą. Celem 

naszych rekolekcji jest zapoznanie młodzieży  

z działalnością i zadaniami oraz strukturą Katolickiego Stowarzyszenia,  

a także integracja młodych osób. Będzie to także doskonała okazja,  

by podziękować za czas wakacji oraz zaczerpnąć duchowych sił na progu 

rozpoczynającego się nowego roku formacyjnego i szkolnego. 

Koszt rekolekcji wynosi 60 zł, bliższe informacje oraz zapisy do dnia  

2 września br. pod numerem telefonu: 663 139 540. 

Zarząd KSM Diecezji Toruńskiej 

Nr 1068 

26.08.2018 r. 

http://www.maksymilian.grudziadz.pl/
mailto:parafia@maksymilian.grudziadz.pl


Dom Dziennego Pobytu przy Parafii św. Maksymiliana Kolbe  

w Grudziądzu oraz Gmina Miasto Grudziądz zapraszają na kolejne 

spotkanie z cyklu: „Nasi Seniorzy – jak wspierać osoby starsze 

i niesamodzielne na co dzień”. 

Temat najbliższego spotkania: „Wsparcie dla osób starszych 

i niesamodzielnych z terenu Grudziądza”. Prelegent: Beata Przybylska: 

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych urzędu miejskiego  

w Grudziądzu. 

Podczas spotkania można będzie się dowiedzieć: 

 Jakie są formy wsparcia dla osób starszych i niesamodzielnych  

z Grudziądza? 

 W jakich sytuacjach osobie starszej lub niesamodzielnej należy się 

pomoc? 

 Gdzie należy udać się, aby uzyskać wsparcie? 

W trakcie trwania spotkania będziecie mieli Państwo możliwość zadania 

nurtujących Was pytań oraz wymiany spostrzeżeń i doświadczeń.  

Na spotkanie w szczególności zapraszamy: opiekunów osób 

niesamodzielnych, pracowników wykonujących funkcje opiekuńcze, osoby 

starsze, wszystkich zainteresowanych tematem. Data i miejsce spotkania: 

30 VIII 2018 (czwartek) o godz. 1600, Marina Grudziądz (ul. Portowa 8). 

INTENCJE 27.08.2018r.  –  02.09.2018r. 

Poniedziałek – 27.08.2018r. – św. Moniki 
  700 W intencji Panu Bogu wiadomej 

  830 + Andrzej Habryn – intencja od  sąsiadów z ul. Korczaka 7 

1800 + Jadwiga Bartuzi – gregorianka 

1800 + Małgorzata i Stanisław 

Wtorek – 28.08.2018r. – św. Augustyna 
  700 + Jadwiga Bartuzi – gregorianka 

  830  + Ojciec Mieczysław (w 2 r. śm.) i mama Łucja, siostra Teresa oraz 

zmarli z rodziny z obojga stron 

1800 + Zmarli z rodziny Lenckowskich, Cieszewskich i Nawrockich 

1800 W podziękowaniu za życie i pracę Sługi Bożego ks. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego dla dobra Kościoła, Ojczyzny i Świata z prośbą o rychłą 

beatyfikację 

Środa – 29.08.2018r. – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela 

  700  + Jadwiga Bartuzi – gregorianka 

  830  + Żona Grażyna Zielińska (w 4 r. śm.) i zmarli rodzice z obojga stron 

1800 + Za pomordowanych (w 75 rocznicę ) 

1800 + Żona Elżbieta Szutenberg (w 1 r. śm.) 

Czwartek – 30.08.2018r. 

  700 + Jadwiga Bartuzi – gregorianka 

  830 + Teresa Błażyńska 

1800 + Zofia, Edward i Eugeniusz Jabłońscy, Teofila i Teofil, Władysława, 

Cecylia, Pelagia Przystalscy 

Piątek – 31.08.2018 r. 

  700 + Zbigniew Murawski – intencja od sąsiadów z bloku przy ul: 

Śniadeckich 35 

  830 + Józef Łącz (w 1 r. śm.)  

1800 + Rodzice: mama Kazimiera (w 7 r. śm.), mama Jadwiga (w 13 r. śm.), 

Stanisław, Bronisław i brat z żoną 

1800 + Zenon Zagórski (w 4 r. śm.) 

Sobota – 01.09.2018 r. 

  700 Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko 

Niepokalanemu Sercu NMP 

  830  + Klemens Szurek – gregorianka 

  830 + Mąż Stefan i zmarli z rodziny 

1800 + Czesław Cichosz (w 16 r. śm.) oraz Daniela i Jerzy Machcińscy  

i zmarli z rodziny z obojga stron 

1800 + Mąż, tata Bronisław, syn, brat Henryk Paczkowscy i Zdzisław 

Łukaszewski 

1800  W 10 rocznicę ślubu o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, 

zdrowie dla Agnieszki i Jacka oraz w 20 rocznicę ślubu  

o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Alicji  

i Kazimierza i dla ich rodzin 

Niedziela – 02.09.2018 r. 
  700  + Ignacy Wróblewski (w 3r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron 

  930 W intencji Wspólnoty Żywego Różańca 

  930 + Jadwiga i Karol Sołtek 

11góra + Klemens Szurek – gregorianka 

11góra O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Filipa 

Leszczyńskiego 

1230 + Bronisław Przeworski ( w dniu imienin) i Wanda Przeworska  

1230 W intencji Oli i Bartka z okazji 1 rocznicy ślubu z podziękowaniem za 

otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i  opiekę 

Matki Bożej 

1230 + Józef Piotrowski (w 7 r. śm.) – intencja od żony z dziećmi 

1500 + Leokadia i ks. Mirosław 

1800 + Jolanta Lukrawska (w 14 r .śm.), rodzice i brat Adam 

1800 + Mąż Henryk Zielke (w 6 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron – 

intencja od żony 

1900  Msza św. NFRR 


