
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na Niedzielę Trójcy Przenajświętszej 

1. W dniu dzisiejszym na godz. 1100 do górnego kościoła zapraszamy 

wszystkie dzieci na Mszę  św., w czasie której będziemy dziękować 

Panu Bogu za miniony rok szkolny. Od najbliższej niedzieli przez całe 

wakacje Msza św. o godz. 1100 – tylko w górnym kościele. 

2. Natomiast na godz. 1500 na Mszę  św. zapraszamy młodzież, 

zwłaszcza uczącą się obecnie w klasach ósmych, bowiem od przyszłego 

roku kandydaci do Bierzmowania muszą mieć ukończoną szkołę 

podstawową, natomiast miejscem udzielenia bierzmowania będzie 

kościół parafialny miejsca zamieszkania kandydata. Po Mszy św. 

spotkanie informacyjne dla osób, które od września będą chciały 

uczestniczyć w przygotowaniach do przyjęcia tego sakramentu. 

Zapraszamy również rodziców kandydatów do bierzmowania. 

3. Również dzisiaj – zbiórka do puszek na działalność GC Caritas. 

4. W poniedziałek o godz. 700 z parkingu przy kościele wyruszy 

autokarowa pielgrzymka do Loretto i Niepokalanowa. 

5. Ze względu na Rady Pedagogiczne w poniedziałek Biuro Parafialne 

będzie nieczynne. 

6. W poniedziałek na godz. 1700 zapraszamy dzieci, które chcą sypać 

kwiatki podczas procesji Bożego Ciała. 

7. We wtorek 18 czerwca po Mszy św. wieczornej – spotkanie 

popielgrzymkowe uczestników majowej pielgrzymki do Lourdes. 

Można przynieść nośniki w celu nagrania zdjęć. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

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

o godz. 1745 – modlitwa Krucjaty Różańcowej w intencji Ojczyzny. 

10. W najbliższą niedzielę po Mszach św. – zbiorka do puszek na 

zorganizowanie Grudziądzkiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. 

Polecamy ją ofiarności wiernych.  

11. Zachęcamy do udziału nabożeństwie czerwcowym, które w naszym 

kościele odprawiane jest każdego dnia po Mszy św. wieczornej. 

12. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Danuta Moczyńska z ul. Jackowskiego 52, lat 65 

+ Marian Grudziński z ul. Jackowskiego 48, lat 85 

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 16.00 do 18.00  

oraz w środę i piątek od 10.00 do 12.00  

  
 

                        

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

W czwartek Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Pańskiej, czyli Boże Ciało. Z wdzięcznością za obecność Chrystusa pod 

postaciami chleba i wina wyruszymy w tradycyjnej procesji 

eucharystycznej ulicami naszej parafii. Serdecznie zapraszamy  

do włączenia się w procesję wszystkich parafian oraz grupy duszpasterskie. 

Msze św. odprawione będą o godz. 700, 930 z procesją eucharystyczną 

ulicami naszego Osiedla: Korczaka – Śniadeckich – deptakiem pomiędzy 

blokami – Korczaka – Wyspiańskiego. Po procesji ok. godz. 1200 również 

odprawiona będzie Msza św. Kolejne Msze św. o godz. 1500 i 1800.  

W uroczystość Bożego Ciała niezależnie od udziału w procesji obowiązuje 

uczestnictwo we Mszy św. Od uroczystości Bożego Ciała rozpoczynają się 

dni eucharystyczne, dawniej znane jako oktawa Bożego Ciała. Msza Święta 

z procesją eucharystyczną każdego dnia o godz. 1800 do czwartku  

27 czerwca włącznie. 

Uroczystość dziękczynna Radia Maryja 

Rodzina Radia Maryja zaprasza na wyjazd do Częstochowy na uroczystość 

dziękczynną Radia Maryja w dniach 13 i 14 lipca 2019 r. Noclegi w Domu 

Pielgrzyma. Koszt 120 zł. Zapisy w Biurze Parafialnym i biurze Radia 

Maryja. Bliższych informacji udzielają: 

Ludwika 720 159 496, Władysława 720 017 814. 
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Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu pozyskał środki 

finansowe z Programu  „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.  

Ze wsparcia w formie usług opiekuńczych mogą skorzystać osoby 

niepełnosprawne od 18 do 75 r. ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności (lub osoby z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności 

do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności  

do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy  

o emeryturach i rentach  z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), których 

dochód nie przekracza 350% kryterium dochodowego, o którym mowa  

w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. dla osoby 

samotnie gospodarującej jest to kwota 2.453,50 zł, dla osoby w rodzinie jest 

to kwota 1.848,00 zł.  

Udział w programie jest całkowicie nieodpłatny, wsparcie będzie 

realizowane do końca grudnia 2019 r. Osoby zainteresowane proszone  

są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Grudziądzu,  

ul. Waryńskiego 34A , pokój 216 pod nr telefonu 56 69 68 765 lub pokój 

217 pod nr telefonu 56 69 68 766. 

INTENCJE 17.06.2019 r.  – 23.06.2019 r. 

Poniedziałek – 17.06.2019 r. – św. Alberta Chmielowskiego 
  700 + Rozalia i Franciszek Kaweccy, Zofia, Pelagia i dusze w czyśćcu 

cierpiące 

  830  + Mąż Konrad, mama Melania i teściowie: Antonina i Bolesław 

1800 + Jerzy Wilewski – gregorianka 

1800 + Janina i Piotr Soboń oraz Stanisław Pliszka 

1800 + Wojciech (w 14 r. śm.), tata Julian i teściowie – intencja od żony i dzieci 

Wtorek – 18.06.2019 r.  
  700  

  830 + Gertruda Wąsikowska – popogrzebowa 

1800 + Jerzy Wilewski – gregorianka 

1800 + Waldemar Steffer – popogrzebowa 

Środa – 19.06.2019 r. 
  700  

  830 + Urszula Wilińska – popogrzebowa 

1800 + Jerzy Wilewski – gregorianka 

1800 + Wanda Ludwinowska (z okazji imienin)  

– intencja od sąsiadów z ul. Śniadeckich 14 

1800 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo 

i opiekę Matki Bożej dla Haliny Peplińskiej w 80 rocznicę urodzin 

Czwartek – 20.06.2019 r. – Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

  700 + Mama Stanisława (w 8 r. śm.), tata Jan i zmarli z rodziny z obojga stron 

  930 + Jerzy Wilewski – gregorianka 

  930 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie i opiekę Matki Bożej dla babci Janiny Waligóry z okazji  

70 urodzin i imienin – intencja od wnuczki Darii 

  930 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Jolanty i Łukasza z okazji 10 rocznicy 

ślubu i opiekę dla całej rodziny 

1500 + Teresa i Edward Bartoś, Krystyna i Stanisław Kowalscy 

1600 Msza św. w NFRR  

1800 O wiarę i zdrowie dla Hanki i jej siostry 

Piątek – 21.06.2019 r. – św. Alojzego Gonzagi 

  700 + Weronika Głuszak – popogrzebowa 

  830 + Alojzy (z okazji imienin) i rodzice z obojga stron 

1800 + Jerzy Wilewski – gregorianka 

1800 W intencji GMOP i opiekuna ks. Bartka 

1800 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo i zdrowie oraz opiekę Matki Bożej dla Jadwigi  

i Romana z dziećmi i wnukami w 50 rocznicę ślubu 

Sobota –  22.06.2019 r. 

  700 + Zdzisław Grzywacz – popogrzebowa 

  830 + Marian Szeligowski (w r. śm.) i rodzice z obojga stron 

1800 + Jerzy Wilewski – gregorianka 

1800 + Mąż Feliks Żurawski (w 7 r. śm.) i zmarli z rodziny Żurawskich i Telejko 

– intencja od żony 

1800 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Rozalii Kunickiej z okazji 97 rocznicy 

urodzin – intencja od dzieci 

Niedziela - 23.06.2019 r. 

  700 + Łukasz Marosek (w r. śm.) 

  930 + Stanisław Tylicki – popogrzebowa 

  930 + Wanda Przeworska (z okazji imienin ) oraz tata Bronisław Przeworski  

(z okazji dnia ojca ) i babcia Marianna 

1100góra + Bonifacy Malinowski (z okazji dnia ojca) 

1100góra + Włodzimierz, Stanisław, Bronisław, Józef i zmarli z rodziny  

1230 + Irena Weneny i zmarli z rodziny Woźniak 

1500 + Mąż Jan Skowron (z okazji dnia ojca i imienin ) oraz rodzice, dziadkowie, 

i rodzeństwo z obojga stron i synowa Alicja 

1500 + Tata Andrzej Grzegorek (z okazji dnia ojca) – intencja od córek  

i wnuków 

1500 + Irena Suchojad (w 90 r. ur.) i zmarli z rodziny Suchojad i Ostrowickich 

1800 + Jerzy i Zenon (z okazji dnia ojca); 1800   + Jerzy Wilewski – gregorianka 


