
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XXV Niedzielę Zwykłą 

1. Gościmy dzisiaj w naszej parafii ks. Dominika Fiszera, który głosi 

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 25 osób. Kaplica mieści 

się w zwykłym domu mieszkalnym i aby można było zauważyć, iż tam 

na Eucharystii gromadzą się katolicy, pragną oni wybudować grotę 

Matki Bożej. Na ten właśnie cel ks. Dominik pragnie zebrać ofiary  

w naszej parafii. Polecamy tę zbiórkę ofiarności wiernych. 

2. Dzisiaj po Mszy św. o 1100 pierwsze spotkanie z rodzicami dzieci 

pierwszokomunijnych. 

3. W dniu dzisiejszym o godz. 1600 w naszym kościele odbędzie się 

coroczny Przegląd Chórów Parafialnych z Grudziądza, na który 

serdecznie zapraszamy. Przegląd rozpocznie się Mszą św. o godz. 1500.  

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

5. W najbliższy wtorek o godz. 1900 w sali parafialnej na dole będzie miało 

miejsce spotkanie pielgrzymkowe uczestników samolotowej 

pielgrzymki do Rzymu. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

7. W minionym tygodniu zmarli: 

+ Romuald Jolkowski z ul. Śniadeckich 76, lat 69 

+ Ryszard Markiel z ul. Śniadeckich 15, lat 72 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

Święci Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał 

W rocznicę konsekracji starożytnej bazyliki św. Michała w Rzymie Kościół 

czci trzech Archaniołów, którzy odegrali szczególną rolę w historii 

zbawienia. Archanioł Michał ("Któż jak Bóg") stoczył walkę ze złymi 

duchami i nadal wspiera ludzi w walce ze złem. Archanioł Gabriel ("Bóg 

jest mocą") wielokrotnie przekazywał ludziom zlecenia od Boga. To on 

zwiastował Pannie Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego. Archanioł 

Rafał ("Bóg uleczy"), jeden z siedmiu Aniołów, którzy stoją przed Panem, 

był opiekunem młodego Tobiasza. 

 

 

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  

  
 

 

Krzesimir Dębski  

laureatem Nagrody im. ks. prof. Janusza Pasierba 

Krzesimir Dębski został kolejnym laureatem ogólnopolskiej Nagrody  

im. ks. prof. Janusza Pasierba. Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła 

się 22 września br. w Grudziądzu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św.  

w bazylice pw. św. Mikołaja w Grudziądzu. Po Mszy św. nastąpiło 

wręczenie nagrody.  

Nagroda im. ks. prof. Janusza Pasierba przyznawana jest od 1996 roku. 

Wśród laureatów są m.in. ks. Jan Twardowski, Stefan Stuligrosz, Jan 

Pospieszalski, bp Józef Zawitkowski, Ernest Bryll, Barbara Wachowicz, 

Maja Komorowska, Anna Dymna, abp Henryk Muszyński i Adam Bujak. 

Od 1996 roku kapituła ogólnopolskiej nagrody im.  ks.  prof. Janusza 

Pasierba przyznaje to wyróżnienie  osobom, które w swoim życiu, 

działalności społecznej i twórczości reprezentują wartości chrześcijańskie  

i humanistyczne. Patron nagrody - wybitny kapłan diecezji chełmińskiej 

swoją duszpasterską drogę rozpoczynał w 1952 roku w parafii pw.  

św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu. 

Krzesimir Dębski to polski kompozytor m.in. muzyki współczesnej  

i filmowej, skrzypek jazzowy i dyrygent. Jego twórczość jest bardzo 

indywidualnym melanżem wpływów, tendencji i postaw występujących  

w szeroko pojętej muzyce współczesnej. W ostatnich latach skomponował 

ponad 50 utworów symfonicznych i kameralnych m.in.: operę, 4 oratoria, 

utwory religijne i 11 koncertów instrumentalnych. 
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Przegląd Chórów Parafialnych z Grudziądza 

Podczas przeglądu wystąpią: 

1. Chór „Maximilianum” – działający przy Parafii Św. Maksymiliana  

w Grudziądzu, dyrygent Pani Jadwiga Seroczyńska, 

2. Chór „Tibi Mariae” – działający przy Parafii Niepokalanego Poczęcia 

NMP w Grudziądzu, dyrygent Pani Małgorzata Gołuńska-Michna, 

3. Chór „Canto Fermo” – działający przy Parafii Św. Józefa  

w Grudziądzu, dyrygent Pani Barbara Małkiewicz 

4. Chór „Św. Cecylii” – działający przy parafii Wniebowzięcia NMP  

w Grudziądzu, dyrygent Pan Roman Dunajski 

 
INTENCJE  24.09.2018 r.  –  30.09.2018 r. 

Poniedziałek – 24.09.2018 r. 
  700 W podziękowaniu Matce Bożej za opiekę w 92 rocznicę urodzin  

dla Barbary z prośbą o błogosławieństwo Boże dla jej dzieci z rodzinami 

  700 + Zbigniew i Tadeusz oraz rodzice Mączewscy i Benz 

  830 + Klemens Szurek – gregorianka 

  830 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Marii  

(w dniu urodzin) 

1800 + Mąż i ojciec Ryszard, teściowie, rodzice i szwagier oraz bracia 

1800 + Konrad Pilcek – gregorianka 

1800 + Renata Pasis – intencja od lokatorów z ul. Korczaka 6 

Wtorek – 25.09.2018r. 
  700 W podziękowaniu za szczęśliwą operację i łaskę zdrowia dla Danuty 

  830 + Renata Pasis 

1800 + Klemens Szurek – gregorianka 

1800 + Krystyna Rożeńska (w 1 r. śm.), Kazimierz Rożeński oraz rodzeństwo 

i rodzice z obojga stron 

1800 + Konrad Pilcek – gregorianka 

Środa – 26.09.2018 r. 

  700 + Mąż Konstanty Fabiński (w rocznicę urodzin) i zmarli rodzice 

oraz rodzeństwo 

  830 + Klemens Szurek – gregorianka 

1800 W 48 rocznicę ślubu Gertrudy i Jana, w podziękowaniu za otrzymane łaski, 

z prośbą o zdrowie, dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

dla całej rodziny 

1800 + Konrad Pilcek – gregorianka 

1800 + Grzegorz Ring (w 12 r. śm.), ojciec Władysław, Maria Lisiewicz i zmarli 

z obojga stron 

Czwartek – 27.09.2018 r. – św. Wincentego a Paulo 

  700 + Stanisław Wrona – intencja od szwagierki Jadwigi 

  830 + Jan Kulwicki (w 24 r. śm.) – intencja od rodziny 

1800 + Klemens Szurek – gregorianka 

1800 + Jerzy Chyla 

1800 + Konrad Pilcek – gregorianka 

Piątek – 28.09.2018 r. – św. Wacława 

  700 + Henryk Wilczewski – popogrzebowa 

  830 + Klemens Szurek – gregorianka 

  830 + brat Henryk Palis (w 7 r. śm.), babcia Waleria i dziadek Bolesław  

oraz zmarli z rodziny 

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

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

beatyfikację 

1800 + Mąż Adam Kobylacki (w 1 r. odejścia do Pana) oraz o łaskę nieba dla 

Felicji Kobylackiej (w 7 r. śm.) – intencja od Gabrieli 

1800 + Konrad Pilcek – gregorianka 

Sobota – 29.09.2018 r. – Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała 

  700 + Bonifacy Malinowski (w dniu urodzin) 

  830 + Konrad Pilcek – gregorianka 

  830 + Helena (w 92 rocznicę urodzin ), Stanisław (w 100 rocznicę urodzin) 

Czopek, rodzice z obojga stron i zmarli z rodziny 

1800 + Rodzice: Antonina Kochanowska (w 20 r. śm.) i Alfred Kochanowski 

(w 30 r. śm.) oraz dziadkowie z obojga stron 

1800 + Córka Agnieszka Haziak (w 19 r. śm.) 

1800 + Klemens Szurek – gregorianka 

Niedziela - 30.09.2018r. 
  700 Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne 

łaski dla Janiny 

  930 W intencji Ojczyzny 

  930 + Klemens Szurek – gregorianka 

1100góra + Stanisław Tarkowski (w 40 r. śm.) i zmarli z rodziny Tarkowskich  

i Gawańskich 

1100dół + Józefa Pietrasińska (w 7 r. śm.) 

1230 + Anastazja Nawrocka (w dniu urodzin) oraz zmarli z rodziny z obojga 

stron 

1230 + Rodzice: Anna i Piotr Kulig (w rocznicę śmierci) 

1230 + Helena Klimczuk (w 3 r. śm.) 

1500 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla księży pracujących  

w naszej parafii 

1500 + Konrad Pilcek – gregorianka 

1800 + Rodzice: Natalia i Zygfryd Wiśniewscy oraz bracia: Henryk i Zygfryd 


