
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XX Niedzielę Zwykłą 

1. Pragniemy serdecznie podziękować za ofiary złożone podczas ostatniej 

kolekty gospodarczej. Zebraliśmy 6.980 zł. Natomiast koszt zakupu 

urządzenia do drukowania między innymi Biuletynu Parafialnego wyniósł 

5.600 zł. Za wszelkie złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

Plany gospodarcze na najbliższe dwa miesiące to rozebranie organistówki 

i uporządkowanie w tym miejscu terenu. 

2. Gościmy w naszej parafii ks. Maksyma Podlewskiego – proboszcza 

parafii NSPJ w Chersonie na Ukrainie, który na wszystkich Mszach św. 

głosi dzisiaj Słowo Boże. Po Mszy św. będzie możliwość złożenia ofiar  

do puszek na remont jego kościoła. Zbiórkę polecamy ofiarności wiernych. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

4. W piątek 23 sierpnia, w 80. rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-

Mołotow, obchodzimy Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu  

i Nazizmu. Wzywając orędownictwa męczenników obu zbrodniczych 

systemów, prośmy o powrót Europy do jej chrześcijańskich korzeni. 

5. W sobotę 14 września będzie miała miejsce autokarowa Pielgrzymka  

do Świętej Lipki i Gietrzwałdu. Koszt wyjazdu – 50 zł. Natomiast  

w dniach od 3 do 6 października – autokarowa Pielgrzymka do Wadowic, 

Kalwarii Zebrzydowskiej i Zakopanego. Koszt pielgrzymki – 440 zł.  

W związku z brakiem wolnych miejsc na obie pielgrzymki prosimy  

o chociażby częściową wpłatę do końca sierpnia, abyśmy mogli 

zweryfikować, czy rzeczywiście wszyscy zapisani pragną pojechać. 

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

w poniedziałki, środy oraz piątki. Godziny czynności pozostają bez 

zmian. 

7. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Irena Chrzanowska z ul. Wyspiańskiego 36, lat 83, 

+ Zbigniew Magdziński z ul. Korczaka 27, lat 62, 

+ Marek Dobrosielski z ul. Śniadeckich 24, lat 63, 

+ Mieczysław Cisek z ul. Śniadeckich 31, lat 83, 

+ Marian Piencek z ul. Śniadeckich 10, lat 72, 

+ Klara Siemiątkowska z ul. Śniadeckich 62, lat 82. 

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: 

poniedziałek, środę i piątek 

od 16.00 do 18.00  

oraz w środę i piątek od 10.00 do 12.00  

  
 

                        

Z historii Świętej Lipki 

Święta Lipka – to sławne sanktuarium maryjne. Leży na północnym krańcu 

Polski, w odległości około 70 kilometrów na północny wschód od Olsztyna. 

Początki sanktuarium maryjnego sięgają XIV w. i znamy je tylko z opowiadań 

ludowych przekazywanych ustnie przez kilka wieków. Najwięcej informacji 

mamy w dokumentach spisanych i wydanych w XVII wieku. Autor jednego  

z pism mówi o początkach Świętej Lipki: „Jest w Prusach słynne miejsce, które 

wzięło nazwę od lipy. Bo od bardzo dawna stała na tym miejscu rozłożysta 

lipa, a na niej prawie z pierwszym posiewem chrześcijaństwa w Prusach - 

pojawiła się figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem, dzieło rąk Boskich”. Święta 

Lipka weszła do historii od początku jako sławne miejsce pielgrzymkowe. Już 

w średniowieczu ustalił się zwyczaj organizowania pielgrzymek do Świętej 

Lipki, do której dla uzyskania odpustu i w nadziei uzdrowienia przybywali 

pielgrzymi nie tylko z Prus i Warmii, ale również z Mazowsza. 

W 1525 wiara katolicka została zakazana w państwie pruskim, a kult świętych 

uznano za zabobon. Tłum z Kętrzyna obrabował i zburzył kaplicę, lipa została 

wycięta, a figurkę utopiono w Jeziorze Wirowym. W 1618 r. katolicy odzyskali 

swobody wyznaniowe, a sekretarz króla Zygmunta III Stefan Sadorski wykupił 

całą Świętą Lipkę. Administracja i prawo użytkowania Świętej Lipki zostały 

przekazane Jezuitom.  
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Wybudowano kaplicę, w której umieszczono kopię 

obrazu Matki Boskiej Śnieżnej. Odbudowa kaplicy 

zapoczątkowała rozkwit sanktuarium. W Prusach i na 

Warmii trudno było znaleźć człowieka, który by choć 

raz nie przyszedł z pielgrzymką do Świętej Lipki.  

W 1685 Jezuici przygotowywali teren pod budowę 

kościoła, który został konsekrowany 15 sierpnia 

1693 r. przez biskupa Jana Stanisława Zbąskiego  

z wielką okazałością w obecności licznego 

duchowieństwa i tysięcy wiernych. Matka Boża w tym 

wizerunku czczona jest jako Matka Jedności Chrześcijan. Obraz został 

przyozdobiony koronami papieskimi 11 sierpnia 1968 r. Ceremonii dokonał 

Prymas Polski Ks. kardynał Stefan Wyszyński, a sumę celebrował Ks. kardynał 

Karol Wojtyła. Papież Jan Paweł II dekretem z dnia 24 1utego 1983 r. nadał 

kościołowi w Świętej Lipce tytuł Bazyliki Mniejszej. Tytuł bazyliki większej, 

czyli patriarchalnej, posiada pięć kościołów w Rzymie: św. Piotra na 

Watykanie, św. Jana na Lateranie, Matki Boskiej Większej, Św. Wawrzyńca  

i św. Pawła za Murami oraz dwa kościoły w Asyżu: św. Franciszka i Matki 

Boskiej Anielskiej. Inne kościoły, jeżeli odznaczają się wartością zabytkową 

albo użytecznością liturgiczną czy duszpasterską, mogą otrzymać tytuł bazyliki 

mniejszej. Zazwyczaj taki tytuł jest przyznawany znaczniejszym kościołom: 

katedralnym, kolegiackim, zakonnym oraz sanktuariom maryjnym. 

Zaproszenie na uroczystość dziękczynną Radia Maryja 

Biuro Radia Maryja w Grudziądzu 7 września (sobota) 2019 r. organizuje 

autokarowy wyjazd do Torunia na uroczystość dziękczynną Radia Maryja. 

Zapisy w Biurze Parafialnym, w Biurze Radia Maryja oraz telefonicznie: 

Ludwika 720 159 496, Halina 502 002 176, Elżbieta 605 836 633. Zbiórka 

na Strzemięcinie przy Aptece obok przystanku autobusowego o godz. 800. 

Koszt wyjazdu – 20 zł. 

INTENCJE 19.08.2019r.  –  25.08.2019r.  

Poniedziałek – 19.08.2019 r. 
  700 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Kingi w dniu urodzin 

  830 + Rodzice: Genowefa i Władysław Gwara i Marian Witkowski 

1800 + Jan (w r. śm.) oraz za dusze zmarłych rodziców i przodków 

Wtorek – 20.08.2019 r. – św. Bernarda 
  700 + Rodzice: Mama Helena, ojciec Jan, siostry: Maria, Urszula, brat 

Franciszek, szwagier Józef, teściowa Julia i szwagier Jerzy 

 

  830 +Mąż Tadeusz Szraga (w 3 r. śm.) oraz teściowie: Henryka i Aleksander 

Szraga 

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

zdrowie i opiekę Matki Bożej dla córek, syna i ich rodzin 

Środa – 21.08.2019 r. – św. Piusa X 

  700 + Roman Tylmann – popogrzebowa 

  830 + Joanna Lewandowska (w 6 miesiącu po śmierci i z okazji urodzin)  

oraz Jerzy Lewandowski 

1800 + Marta i Piotr Leśniewscy i zmarli z rodziny 

1800 + Władysława Romanowska (w 17 r. śm.) 

Czwartek – 22.08.2019 r. – Najświętszej Maryi Panny Królowej 

  700 O łaskę zdrowia dla Lucyny oraz Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej dla rodziny 

  830 O Boże błogosławieństwo, wytrwałość na Misji i opiekę Matki Bożej  

dla Michała 

1800 + Zdzisław Grzywacz – intencja od sąsiadów z ul. Śniadeckich 62 G 

Piątek – 23.08.2019 r. 

  700 + Jan, Renata, Władysław, Elżbieta Kubiccy oraz Henryk i Katarzyna 

Gisiccy 

  830 + Salomea Łaszewska (w dniu urodzin ) i zmarli rodzice z obojga stron 

1800 + Andrzej Grzegorek (w rocznicę urodzin) 

Sobota – 24.08.2019 r. – św. Bartłomieja 

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

Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin 

  830  

1800 + Jerzy Maniszewski (w 11 r. śm.) i zmarli z rodzin obojga stron  

1800 + Urszula Musalewska (w 16 r. śm.) i zmarli z rodziny 

Niedziela 25.08.2019 r. 

  700 + Żona Grażyna Zielińska (w 5 r. śm.) i zmarli rodzice z obojga stron 

  930 Msza święta dziękczynna za odzyskanie niepodległości przez miasto 

Grudziądz i powrót do macierzy, z prośbą o błogosławieństwo na dalsze lata 

dla naszego miasta i naszej Ojczyzny 

1100góra W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę dla Zosi  

z okazji 10 urodzin 

1230 + Stefania Dziedziak (w 1 r. śm.) oraz dziadkowie i polegli z rodziny 

podczas wojny 

1230 + Wiesław (w 3 r. śm.), brat Roman i rodzice: Krystyna i Stanisław 

1500 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Urszuli i Henryka Toczek z okazji  

50 rocznicy ślubu 

1800 + Teresa Strzelecka – popogrzebowa 


