
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XVII Niedzielę Zwykłą 

1. W imieniu s. Pauli – Benedyktynki Misjonarki, pracującej na Ukrainie 

pragniemy serdecznie podziękować wszystkim parafianom i gościom  

za ofiary złożone w niedzielę 7 lipca. S. Paula, dzięki życzliwości tak wielu 

ludzi zebrała 6.065 zł, 330 hrywien, 3 dolary i 1 euro. Dzięki temu siostry 

będą mogły nadal rozwijać dzieła apostolskie i wielbić Boga niosąc pomoc 

potrzebującym. Dlatego jeszcze raz w imieniu Sióstr i wszystkich przez nas 

obdarowanych składamy serdeczne: „Bóg zapłać”! 

2. Z racji obchodzonego w ubiegły czwartek wspomnienia św. Krzysztofa  

w dzisiejszą niedzielę po Mszy św. o godz. 1230 udzielimy 

błogosławieństwa kierowcom i poświęcimy samochody i inne pojazdy. 

3. Również dzisiaj zbiórka do puszek na misje w ramach akcji  

„Św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki 

transportu dla misjonarzy”. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

5. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: 

 I czwartek – nabożeństwo o dar nowych powołań kapłańskich  

i zakonnych o godz. 1730. 

 I piątek – Msza św. wotywna do NSPJ o godz. 700, 1630 i 1800.  

Od godz. 1500 Koronka i Adoracja Najświętszego Sakramentu.  

Okazja do spowiedzi od godz. 1600 do 1630. 

 I sobota – po Mszy św. o godz. 700 zapraszamy na modlitwy 

wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy całego świata. 

6. Członków Żywego Różańca oraz wszystkich, którym bliska jest ta 

szczególna modlitwa do Matki Bożej, serdecznie zapraszamy na kolejną 

diecezjalną pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej w Lisewie. 

Odbędzie się ona w najbliższą sobotę, a Mszy św. przewodniczyć będzie 

Biskup Toruński Wiesław Śmigiel. Wyjazd z Grudziądza o godz. 830. Koszt 

przejazdu – 10 zł.  Zapisy w Biurze Parafialnym. 

7. Przypominamy, że w okresie wakacyjnym Biuro Parafialne jest czynne  

w poniedziałki, środy oraz piątki. Godziny czynności pozostają bez zmian.  

8. W minionym tygodniu odeszła do wieczności: 

+ Teresa Strzelecka z ul. Śniadeckich 10, lat 88 

Wieczny odpoczynek racz jej 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: 

poniedziałek, środę i piątek 

od 16.00 do 18.00  

oraz w środę i piątek od 10.00 do 12.00  

  
 

                        

Zaproszenie do udziału  

w XXXI Pieszej Pielgrzymce z Grudziądza na Jasną Górę 

W dniu dzisiejszym po Mszy św. o godz. 1800 w kościele św. Mikołaja, czyli 

w grudziądzkiej Farze odbędzie się spotkanie organizacyjne dla osób, które 

pragną wziąć udział w XXXI Pieszej Pielgrzymce z Grudziądza  

na Jasną Górę. Zapraszamy również do udziału we Mszy św. rozpoczynającej 

Pieszą Pielgrzymkę, która odprawiona będzie 2 sierpnia 2019 r. o godz. 630 

także w grudziądzkiej Farze. Po Mszy św. nastąpi wymarsz pielgrzymów. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

III Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 

Już po raz trzeci w Grudziądzu odbędzie się Festiwal Muzyki Organowej  

i Kameralnej. Kolejne koncerty w bazylice pw. św. Mikołaja w Grudziądzu: 

 4 sierpnia (Ewa Sawoszczuk – organy, Przemysław Wawrzyniak – 

dudy szkockie, flety irlandzkie). Początek o godz. 2000. 

 18 sierpnia (Anna Fabrello – sopran, Hanna Dys - organy). Początek  

o godz. 2000. 

Koncert finałowy 29 września w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego  

na Strzemięcinie  o godz. 1600. Wystąpią Maria Perucka (skrzypce) i Roman 

Perucki (organy). 
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Zapraszamy na Trzeci Różaniec Mężczyzn 

Od ponad roku, pod patronatem Kościoła Katolickiego w Polsce na ulicach 

Warszawy, Krakowa, Łodzi, Częstochowy, Przemyśla i innych miast  

w pierwszą sobotę miesiąca odbywają się nabożeństwa pod nazwą „Różaniec 

Męski”. Jest to modlitwa wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi  

za wszelkie zniewagi jakich doznaje i odpowiedź na wołanie Maryi w Fatimie. 

W naszych rodzinach od wieków Różaniec był inicjowany i pielęgnowany jako 

modlitwa rodzinna zazwyczaj przez kobiety (babcie, mamy i żony). Tym 

razem, w duchu odpowiedzialności za los swoich najbliższych, Ojczyzny  

i świata z inicjatywą wyszli mężczyźni tworzą grupę modlitewną, która podjęła 

walkę duchową ze złem.  

Grudziądz dołączył do tej ogólnopolskiej inicjatywy pod patronatem parafii św. 

Mikołaja Biskupa w pierwszą sobotę czerwca 2019 r. Odbyły się zatem  

już dwa nabożeństwa w miejscach upamiętniających szczególne osoby  

lub wydarzenia z historii Polski. Inicjatywa spotkała się z zainteresowaniem, 

gdyż dzięki mediom społecznościowym w pierwszą sobotę lipca różaniec 

odmawiało już około 50 mężczyzn. Inicjatorzy zapraszają na kolejne spotkania 

wszystkich mężczyzn, którzy widzą i rozumieją potrzebę takiej modlitwy  

i chcą publicznie złożyć świadectwo przyznania się do Chrystusa i Maryi. 

Najbliższy, Trzeci Różaniec Mężczyzn odbędzie się w Grudziądzu dnia  

3 sierpnia 2019 r. o godz. 1200 przed pomnikiem gen. Tadeusza Bora-

Komorowskiego przy rondzie Rotmistrza Pileckiego (obok Zespołu Placówek 

Młodzieżowych „Bursa Szkolna”).  

Ks. Dariusz Kunicki 

Proboszcz Parafii św. Mikołaja Biskupa 

W Grudziądzu 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 29 VII – św. Marta, siostra Marii i Łazarza, patronka gospodyń 

domowych, 

 31 VII – św. Ignacy z Loyoli (1491-1556), hiszpański rycerz, założyciel 

zakonu jezuitów, 

 1 VIII – św. Alfons Maria Liguori (1696-1787), włoski kapłan, założyciel 

zgromadzenia redemptorystów. 

INTENCJE 29.07.2019 r.  –  04.08.2019 r. 

Poniedziałek –29.07.2019 r. – św. Marty 
  700 + Kazimiera Ostalecka (w 1 miesiąc po śmierci) 

  830 + Rodzice: Maria i Stefan Maksym oraz dziadkowie i rodzeństwo z obojga 

stron 

1800 + Henryka Karaś (w 4 r. śm.), Małgorzata i Władysław Chodyna (w  r. śm.) 

Wtorek – 30.07.2019 r.  
  700 + Maria Wyszyńska – popogrzebowa 

  830 Z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla mamy Kazimiery Wiśniewskiej 

w dniu 90 urodzin – intencja od dzieci 

1800 + Zbigniew Murawski (w 1 r. śm.) – intencja od żony z dziećmi 

Środa – 31.07.2019 r. – św. Ignacego Loyoli 

  700 + Mieczysław Senica – popogrzebowa 

  830 + Andrzej Skierski (z okazji 53 rocznicy urodzin) i zmarli z rodziny z obojga 

stron – intencja od rodziców i przyjaciela 

1800 + Stanisław Romanowski (w 17 r. śm.) 

Czwartek – 01.08.2019 r. – św. Alfonsa Marii Liguoriego 

  700 + Andrzej Lontkowski (w 6 r. śm.) i zmarli rodzice z obojga stron 

  830 + Tata Franciszek Kaznocha (w dniu urodzin) oraz dziadkowie: Katarzyna  

i Walenty 

1800 + Żona Elżbieta Wiśniewska (w 11 r. śm.) i rodzice z obojga stron  

oraz bracia i siostry z rodziny 

Piątek – 02.08.2019 r. 

  700 + Jadwiga Buchwałd (w 3 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron 

  830 O wiarę dla syna Patryka 

1630 + Teresa Nosarzewska (w 1 r. śm.) i Bronisław Nosarzewski (w r. śm.) 

1800 + Marian Kalinowski (w 3 r. śm.) i zmarli z rodziny 

Sobota – 03.08.2019 r. 

  700 Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu 

Sercu NMP 

  830 O wiarę dla syna Patryka 

  830 + Alicja Kmiecik – popogrzebowa 

1800 + Jan Ryśnik (w 26 r. śm.), mama Stanisława i zmarli z rodziny 

1800 + Ryszard Wesołowski (w 12 r. śm.) i zmarli z rodziny 

Niedziela – 04.08.2019 r. 

  700 O wiarę dla syna Patryka w dniu urodzin 

  700 O błogosławieństwo Boże dla Pielgrzymów udających się na Jasną Górę 

  930 Żywy Różaniec 

  930 + Katarzyna Kalinowska (w 25 r. śm.), zmarli rodzice z obojga stron: 

Stanisław i Eugenia oraz Zygmunt i Leokadia 

1100góra + Mama Helena Sala (w 3 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1230 + Marta i Władysław Langowscy i zmarli z rodziny 

1500 W 70 rocznicę urodzin dla męża Zbigniewa Klimczuk, z prośbą o Boże 

błogosławieństwo, łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej 

– intencja od żony i dzieci z wnukami 

1800 + Rodzice: Barbara i Zygmunt Noculak oraz syn Adri 


