
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XXIV Niedzielę Zwykłą 

1. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na Wyższe Seminarium 

Duchowne w Toruniu, natomiast zbiorka do puszek na wsparcie 

działalności Grudziądzkiego Centrum Caritas. Za wszelkie ofiary 

składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

2. W dniu dzisiejszym na godz. 1600  zapraszamy na wyjątkowe 

wydarzenie w naszej świątyni jakim będzie koncert organowy  

z towarzyszeniem saksofonu. Podczas koncertu usłyszymy utwory 

twórców różnych epok. 

3. Jutro o godz. 1000 – Msza św. w intencji Sybiraków, czyli mężczyzn, 

kobiet i dzieci zesłanych w czasie II Wojny Światowej na nieludzką 

syberyjską ziemię. 

4. We wtorek po wieczornej Mszy św. – spotkanie Kręgu Biblijnego. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

6. W czwartek po wieczornej Mszy św. – spotkanie Bractwa św. Józefa. 

Na spotkanie zapraszamy również chętnych mężczyzn do zapoznania 

się z ideą Bractwa. 

7. W piątek o godz. 1930 w kościele św. Stanisława na Rządzu odbędzie się 

pierwsze powakacyjne spotkanie młodzieży Pokolenia JP II. 

8. W piątek o godz. 1630 – spotkanie Grupy Modlitewnej Ojca Pio.  

O godz. 1730 modlitwa Krucjaty Różańcowej w intencji Ojczyzny.  

9. W niedzielę 23 września po Mszy św. o 1100 pierwsze spotkanie  

z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych. 

10. W najbliższą niedzielę na godz. 1600 do naszego kościoła zapraszamy 

na doroczny przegląd grudziądzkich Chórów.  

11. Spotkanie pielgrzymkowe uczestników samolotowej pielgrzymki  

do Rzymu odbędzie się we wtorek 25 września o godz. 1900 w sali 

parafialnej na dole. 

12. W minionym tygodniu zmarli: 

+ Tadeusz Czajkowski z ul. Śniadeckich 60, lat 88 

+ Edmund Krajniewski z ul. Śniadeckich 80, lat 92 

+ Irena Mrozek z ul. Śniadeckich 10, lat 89 

+ Barbara Pokrzywnicka z ul. Staffa 4, lat 80 

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: 

od poniedziałku do piątku 

od 1600 do 1800  

oraz w środę i piątek od 1000 do 1200  

  
 

 

Ks. Dominik Fiszer – Kapłan z Ukrainy 

W niedzielę 23 września br. gościć będziemy w naszej parafii ks. Dominika 

Fiszera, który wygłosi Słowo Boże i zbierać będzie ofiary do puszek na 

działalność swej parafii. Ks. Dominik to kapłan diecezji toruńskiej obecnie 

posługujący na Ukrainie w diecezji odesko-symferopolskiej,  

w miejscowości Skadowsk (woj. Chersońskie), w parafii pw. św. Teresy  

od Dzieciątka Jezus. Wspólnota parafialna liczy 15 osób a gdy dodamy 

osoby z dwóch filii to jest ich 25. Kaplica mieści się w zwykłym domu 

mieszkalnym i aby było widać, że tam na Eucharystii spotykają się katolicy, 

pragną oni wybudować grotę Matki Bożej. Na ten właśnie cel  

ks. Dominik pragnie zebrać ofiary w naszej parafii. 

Oddanie się Diecezji Toruńskiej pod opiekę św. Józefa  

Podczas Pielgrzymki Diecezji Toruńskiej do Sanktuarium św. Józefa  

w Kaliszu, która miała miejsce w sobotę 15 września Biskup Toruński 

Wiesław Śmigiel dokonał oddania się Diecezji Toruńskiej pod opiekę 

św. Józefa, który jest szczególnym Patronem Kościoła. i rodzin. 

Święty Józefie, wybrany przez Boga na Opiekuna Pana naszego Jezusa 

Chrystusa i na Oblubieńca Maryi, naszej Matki i Królowej!  Kościół święty, 

Ojczyzna nasza i nasze rodziny stają obecnie w obliczu nowych i trudnych 

zadań. Zdając sobie z tego sprawę i ufając Twojemu możnemu 

orędownictwu, uciekamy się do Ciebie! Twojej opiece się oddajemy  

i poświęcamy. Tobie oddajemy pod opiekę wiernych Diecezji Toruńskiej, 

nasze rodziny, parafie, kapłanów i osoby konsekrowane! 
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Racz przyjąć nasze życie i wysłuchaj prośby, które do Ciebie pokornie 

zanosimy.  Dopomagaj, by jednoczyła nas jedna wiara i jedna miłość oraz 

by nigdy nie zabrakło nam nadziei chrześcijańskiej.  Naucz nas mężnie 

bronić wiary i chrześcijańskich obyczajów; uczyń nas wiernymi, 

odpowiedzialnymi i kochającymi małżonkami. 

Dopomóż, byśmy byli troskliwymi, wrażliwymi i roztropnymi rodzicami. 

Pomagaj nam, byśmy każde nowe życie przyjmowali jak dar od Boga  

i szanowali człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Obdarz nas 

mądrością i odwagą w dobrym wychowaniu młodego pokolenia. 

Całość na www.diecezja-torun.pl 

Tydzień Wychowania 

W dniu dzisiejszym rozpoczyna się Tydzień Wychowania i kwartalne dni 

modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Podczas Eucharystii każdego 

dnia nadchodzącego tygodnia przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki 

będziemy prosili Pana Boga o błogosławieństwo dla dzieci i młodzieży. 

INTENCJE 17.09.2018 r.  – 23.09.2018 r. 

Poniedziałek – 17.09.2018 r. 
  700 + Błażej Kucharski – popogrzebowa 

  830 + Klemens Szurek – gregorianka 

  830  + Msza św. przebłagalna za grzechy całe rodziny 

1000 Msza św. w intencji Sybiraków w 78 rocznicę agresji ZSRR na Polskę  

1800 + Konrad Pilcek – gregorianka 

1800 + Andrzej Przeczewski (w 30 r. śm.) 

1800 + Andrzej Habryn – intencja od sąsiadów z ulicy Korczaka 7 

Wtorek –18.09.2018 r. – św. Stanisława Kostki 
  700 O Boże błogosławieństwo i zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Sławomira, 

Bartka, Łukasza i Magdaleny 

 700 Msza przebłagalna za grzechy całej rodziny 

  830 + Klemens Szurek – gregorianka 

  830 + Józefa Kwintal (w 1 r. śm.), zmarli z rodziny Kwintal, rodzice: Stefania 

i Józef oraz zmarli z rodziny Dąbrowskich  

1800 + Rodzice: Marianna, Bernard i brat Jan 

1800 + Konrad Pilcek – gregorianka 

1800 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Stanisława, Tatiany oraz 

Idy 

Środa – 19.09. 2018 r. 

  700 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę  i pomoc 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin 

  700 Msza św. przebłagalna za grzechy całej rodziny 

 

  830 + Klemens Szurek – gregorianka 

  830 + Irena Bogalecka – popogrzebowa   

1800 + Mama Władysława Kaznocha (w dniu urodzin) i dziadkowie: Kazimiera 

i Adam 

1800 + Konrad Pilcek – gregorianka 

1800 + Mąż Julian (w 18 r. śm.), rodzice: Smólczyńscy i Kalita, siostra Krystyna 

i Wojciech 

Czwartek – 20.09.2018 r. – św. Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang 
  700 + Maciej Zieliński – popogrzebowa 

  83o + Teresa Błażyńska – popogrzebowa 

1800 + Klemens Szurek – gregorianka 

1800 + Konrad Pilcek – gregorianka 

1800 + Danuta Galus (w 1 r. śm.) i Henryk Galus 

Piątek – 21.09.2018 r. – św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty 

  700 + Konrad Pilcek - gregorianka 

  830 + Józefa Cieszewska (w 1 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron 

1800 W intencji GMOP oraz o łaskę zdrowia dla Felicji 

1800 + Mąż Marek (w dniu urodzin), rodzice: Anna i Jan oraz brat Jerzy 

1800 + Klemens Szurek – gregorianka 

Sobota –  22.09.2018 r. 

  700 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i pomoc 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin 

  830 + Konrad Pilcek – gregorianka 

  830 + Irena Wasążnik – popogrzebowa 

1800 + Klemens Szurek – gregorianka 

1800 + Mieczysław Marciszewski (w 22 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1800 + Mamusia Barbara Kurczewska (w 7 r. śm.), mąż Eugeniusz Grajkowski 

(w 7 r. śm.), dziadkowie: Piwowarscy i Kurczewscy z prośbą o łaskę nieba 

Niedziela - 23.09.2018 r. 
  700 + Córka Joanna Drzymalska (z okazji urodzin)  

  930 + Józefa Baran (w r. śm.) oraz zmarli z rodziny 

  930 + Teresa Nosarzewska – popogrzebowa 

1100góra + Rodzice: Pelagia i Józef Dynowscy (w 2 r. śm.) 

1100dół + Paweł Müller – o łaskę nieba i spokój Jego duszy (w 23 r. urodzin) 

1230 + Klemens Szurek – gregorianka 

1230 + Bogdana Chmielewska (w 8 r. śm) 

1500 + Teresa, Helena, Jakub Brzykcych 

1500 Za dusze w czyśćcu cierpiące 

1600 Msza św. NFRR 

1800 + Konrad Pilcek – gregorianka 

1800 + Bogdan Grzebieniewski (w dniu urodzin) 
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