
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XXII Niedzielę Zwykłą 

1. Dzisiaj o godz. 930 Msza św. w intencji Żywego Różańca. Natomiast 

spotkanie członków Żywego Różańca we wrześniu wyjątkowo w 

najbliższą niedzielę 9 września po Mszy św. o godz. 930. 

2. Biuro Parafialne czynne jest od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 1600 do 1800 oraz w środy i piątki w godzinach  

od 1000 do 1200. 

3. Jutro o godz. 1600 – spotkanie Klubu Seniora, natomiast o godz. 1900 – 

spotkanie Akcji Katolickiej. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

5. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: 

 I czwartek – spotkanie Apostolatu Margaretka o godz. 1630; 

nabożeństwo o dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych 

o godz. 1730. 

 I piątek – Msza św. wotywna do NSPJ o godz. 700 i 1800.  Od godz. 

1500 Koronka i Adoracja Najświętszego Sakramentu.   

Spowiedź od godz. 1600. W związku z rozpoczynającym się rokiem 

szkolnym w sposób szczególny zachęcamy dzieci i młodzież, aby 

skorzystali ze spowiedzi. Msza św. w intencji Misji o godz. 1630. 

6. W sobotę obchodzimy święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 

znane również jako święto Matki Bożej Siewnej. 

7. W najbliższą niedzielę rozpoczynamy odprawianie Mszy św.  

z udziałem dzieci w dolnym kościele. Podczas tej Mszy św., którą 

tradycyjnie odprawiać będziemy o godz. 1100 zostaną poświęcone 

tornistry i przybory szkolne. 

8. W przyszłą niedzielę – kolekta gospodarcza. Polecamy ją ofiarności 

wiernych. Za każde wsparcie składamy serdeczne Bóg zapłać. 

9. W minionym tygodniu zmarli 

+ Jacek Zamyslewski z ul. Śniadeckich lat 43 

+ Stefania Dziedziak z ul. Śniadeckich 62 lat 82 

+ Gabriela Laskowska z ul. Korczaka 4 lat 65 

+ Henryk Wilczewski z ul. Śniadeckich 22 lat 86 

 

 

 

 

 
 

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: 

od poniedziałku do piątku 

od 1600 do 1800  

oraz w środę i piątek od 1000 do 1200  

  
 

 

Zapraszamy na koncert organowy z towarzyszeniem saksofonu 

Niezwykle rzadko możemy spotkać połączenie brzmienia organów  

z saksofonem, którego barwa kojarzy się raczej z muzyką rozrywkową, 

jazzową. Tymczasem różnorodne głosy organów w połączeniu  

z saksofonem, akustyką kościoła tworzą niepowtarzalną kreację 

brzmieniową. Zapraszamy wszystkich 16 września br. o godz. 16.00 na  

wyjątkowy wydarzenie w naszej świątyni. Podczas koncertu usłyszymy 

utwory twórców różnych epok. Artyści rozpoczną muzyczną podróż od 

dzieł J.S. Bacha wykonując m.in.słynną arie z Magnifikat: Quia respexit. 

Usłyszymy również dzieła twórców francuskich żyjących w XIX wieku - 

Maurice'a Ravela oraz Vincentego d'Indy. Na koncercie nie zabraknie 

również muzyki polskich kompozytorów: Michała Kleofasa Ogińskiego, 

Łukasza Wosia (premiera), naszego gościa - Ryszarda Żołądziewskiego 

oraz improwizacje w wykonaniu organisty Piotra Rojka. 

Kika zdań o artystach….  

Dr hab. Ryszard Żołędziewski zatrudniony jest na stanowisku adiunkta 

 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie 

kieruje Katedrą Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu oraz prowadzi 
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klasę saksofonu. Jako solista, kameralista i muzyk orkiestrowy występował 

w Austrii, Francji, Niemczech, Szwajcarii, Ukrainie, Włoszech i na Łotwie. 

W swoim dorobku zawodowym ma liczne publikacje, nagrania dla stacji 

radiowych i telewizyjnych w kraju jak i zagranicą.  

Dr hab. Piotr Rojek pracuje na stanowisku profesora w macierzystej 

uczelni. Kieruje Katedrą Organów, Klawesynu i Muzyki Dawnej.  

W kwietniu 2016 został wybrany na stanowisko Dziekana Wydziału 

Instrumentalnego /na kadencję 2016-2020/. Prowadzi również klasę 

organów w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Ryszarda 

Bukowskiego we Wrocławiu.  

Piesza pielgrzymka z Grudziądza do Rywałdu 

W sobotę 8 września wyrusza piesza pielgrzymka z Grudziądza do 

Rywałdu. Wyjście pątników o godz. 730 z parafii św. Mikołaja Biskupa 

(Fara). Koszt obejmujący ubezpieczenie i powrót autokarem do Grudziądza 

wynosi 10 zł. Zapraszamy do udziału. Zapisy w Biurze Parafialnym. 

Wznawiamy spotkania Kręgu Biblijnego 

Od wtorku 11 września po wieczornej Mszy św. wznawiamy spotkania 

Kręgu Biblijnego, które prowadzić będzie ks. Marcin Banach – Dyrektor 

Grudziądzkiego Centrum Caritas. 

INTENCJE 03.09.2018 r.  –  09.09.2018 r. 

Poniedziałek – 03.09.2018 r. 

 700      Msza św. dziękczynna  za dar życia  Marysi 
  830   + Klemens Szurek -gregorianka 

1800     W  intencji Panu Bogu wiadomej 

1800 + Konrad Pilcek – gregorianka 

1800 + Renata Pasis – intencja od lokatorów  z Korczaka 6 

 
 

Wtorek – 04.09.2018 r. 
  700   + Zbigniew Murawski - popogrzebowa 

  830    + mama Helena ( w rocznicę śmierci) 

  830   +żona  i matka Barbara Pater  ( w 18 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron i 

zmarli w rodzinie 

1800   + Klemens Szurek – gregorianka 

1800   + Konrad Pilcek – gregorianka 

1800   + mąż Roman ( w 4 r. śm.), córka Danuta i rodzice z obojga stron 

  
 

Środa – 05.09.2018 r.  

  700    + mama Irena (w 22 r. śm.) 

  830  + Małgorzata Orzepowska – intencja od córki 

1800   + Klemens Szurek - gregorianka 

1800  + Konrad Pilcek - gregorianka 

1800  + mama Klara (w dniu urodzin) 
 

Czwartek –06 .092017 r. 

  700   + Danuta Jarzynka (w 1 r. śm.) 

  830   + Klemens Szurek - gregorianka 

1800   + mąż Marian Rutz (w 10 r. śm.)  i rodzice z obojga stron 
 1800  + Konrad Pilcek – gregorianka 

1800   O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla ks. Bartka opiekuna Apostolatu 

          Margaretka oraz kapłanów pracujących w naszej Parafii –   intencja   

         od  Apostolatu Margaretka   

 Piątek  - 07. 09.2018 r. 

  700   + Aleksander Ozga - popogrzebowa 

  830   W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze  Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej w dniu urodzin dla Marii 

1800    + Klemens Szurek - gregorianka 

1800   + Marta Prietz ( z okazji urodzin) i zmarli z rodziny z obojga stron 

1800   + Konrad Pilcek - gregorianka 
               

Sobota –  08.09.2018 r. 

  700      + Konrad Pilcek - gregorianka 

  830    + Andrzej Zalewski (w 17 r. śm.) 

  830    + ojciec Władysław (w 20 r. śm.) oraz zmarli z rodziny 

1800     + Marek Halicki, ojciec Witold i zmarli z rodziny 

1800   + Bolesław Ziomek (w 20 r. śm.) i rodzice z obojga stron – intencja od 

żony 

1800    + Klemens Szurek – gregorianka 
 

Niedziela - 09.09.2018 r. 
 

  700   + mąż Jerzy Więckowski (w 2 r. śm.) 

  930   + Klemens Szurek – gregorianka 

  930  + Mieczysław i Genowefa oraz Mieczysław 

  930 W intencji Rodzin Szensztackich  

1100góra  W podziękowaniu za odebrane łaski w 30 rocznicę ślubu 

1100 dolny O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Katarzyny i 

Sylwestra (z okazji 20 rocznicy ślubu i Boże błogosławieństwo dla dzieci 

1230   + Genowefa ( w 7 r .śm.)- intencja od siostry 

1230  + Alicja Długosz, rodzice z obojga stron, Bożena Modliszewska, Piotr 

Lewandowski 

1500   + Jan Jędrak ( w 20 r. śm.) oraz zmarli z rodzin z obojga stron 

1500  + Antoni Przerwa – intencja od sąsiadów z ul. Śniadeckich 62 B 

16.00    Msza Święta w NFRR (Dolny Kościół ) 

1800  + Konrad Pilcek - gregorianka 


