
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XXII Niedzielę Zwykłą 

1. Dzisiaj o godz. 930 – Msza św. w intencji Żywego Różańca. Po Mszy św. 

– spotkanie w sali na dole. 

2. Jutro o godz. 1900 – spotkanie Akcji Katolickiej. 

3. Od jutra, po przerwie wakacyjnej, Biuro Parafialne będzie czynne  

od poniedziałku do piątku w godzinach od 1600 do 1800 oraz w środy i piątki 

w godzinach od 1000 do 1200. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

5. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: 

 I czwartek – spotkanie Apostolatu Margaretka o godz. 1630; 

nabożeństwo o dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych 

o godz. 1730. 

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

O godz. 1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie Adoracji 

Najświętszego Sakramentu, która potrwa do godz. 1630. 

Spowiedź od godz. 1600. 

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

wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy całego świata. 

W tym dniu kapłani odwiedzą również chorych z posługą 

sakramentalną. Prosimy, aby chorych zgłaszać do piątku włącznie. 

6. W przyszłą niedzielę – kolekta gospodarcza. Polecamy ją ofiarności 

wiernych. Za każde wsparcie składamy serdeczne Bóg zapłać. 

7. W najbliższą niedzielę rozpoczynamy odprawianie Mszy św.  

z udziałem dzieci w dolnym kościele. Podczas tej Mszy św., którą 

tradycyjnie odprawiać będziemy o godz. 1100 modlić się będziemy  

w szczególności za dzieci, młodzież, nauczycieli i wychowawców  

oraz poświęcone zostaną tornistry i przybory szkolne. W związku z tym 

zachęcamy dzieci i młodzież do przystąpienia w pierwszy piątek  

o godz. 1600 do spowiedzi. 

8. Od środy 11 września po wieczornej Mszy św. wznawiamy spotkania 

Kręgu Biblijnego, które prowadzić będzie ks. Marcin Banach – Dyrektor 

Grudziądzkiego Centrum Caritas. 

9. W minionym tygodniu odeszła do wieczności: 

+ Irena Żuchlińska z ul. Śniadeckich 72, lat 89, 

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: 

od poniedziałku do piątku 

od 1600 do 1800  

oraz w środę i piątek od 1000 do 1200 

  
 

                        

Bicie dzwonów w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej 

W związku z obchodami 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej Sekretarz 

Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Pan Wojciech Kolarski zwrócił się do bpa 

Wiesława Śmigla z prośbą o uczczenie tego wydarzenia poprzez uruchomienie 

w dniu 1 września 2019 roku o godz. 1400 dzwonów kościelnych w diecezji 

toruńskiej. 

Z uwagi na udzielone przez Księdza Biskupa poparcie również w naszej parafii 

dzisiaj o godz. 1400 zabrzmią dzwony. Dźwięk dzwonów stanowić będzie 

wyjątkową formę wspomnienia o ofiarach wojny i oddania hołdu żołnierzom, 

którzy z najwyższym poświeceniem bronili Ojczyzny. 

Piesza pielgrzymka z Grudziądza do Rywałdu 

W sobotę 7 września wyrusza piesza pielgrzymka z Grudziądza do Rywałdu. 

Wyjście pątników o godz. 730 z parafii św. Mikołaja Biskupa (Fara). Koszt 

obejmujący ubezpieczenie i powrót autokarem do Grudziądza wynosi 10 zł. 

Zapraszamy do udziału. Zapisy w Biurze Parafialnym. 

Zapraszamy do śpiewu na chwałę Pana Boga 

Po wakacyjnej przerwie swoją działalność wznawia nasz Chór parafialny 

Maksymilianum. Pierwsze spotkanie już w najbliższy wtorek tj. 3 września  

o godz. 1800. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy pragną swoim głosem 

oddawać chwałę Panu Bogu. 
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Pogrzeb śp. ks. inf. Zygfryda Urbana 

Kuria Diecezjalna Toruńska zawiadamia, że 30 sierpnia 2019 roku zmarł  

w 76 roku życia i 52 roku kapłaństwa śp. ks. infułat Zygfryd Urban, 

emerytowany proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży. 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się eksportą we wtorek, 3 września  

o godz. 18.00 w Bazylice Konkatedralnej pw. Trójcy Świętej w Chełmży pod 

przewodnictwem bpa Józefa Szamockiego. Mszy świętej pogrzebowej  

w środę, 4 września o godz. 1200 przewodniczyć będzie bp Wiesław Śmigiel. 

Zmarły śp. ks. infułat Zygfryd Urban zostanie pochowany na cmentarzu 

parafialnym w Chełmży.  

Polecajmy zmarłego Kapłana Bożemu Miłosierdziu. 

INTENCJE 02.09.2019r.  –  08.09.2019 r. 

Poniedziałek – 02.07.2019 r. 
  700 + Krystyna Korzep – popogrzebowa 

  830 + Stanisław Tylicki – gregorianka 

1800 + Jolanta Lukrawska (w 15 r. śm.) i zmarli z rodziny Lukrawskich i Knuth 

1800 + Rodzice: Helena i Władysław Lubańscy, Urszula i Zygmunt Biegajscy, brat 

Zdzisław Lubański, siostra Halina Lasota oraz szwagier Kazimierz Lasota  

i Mieczysław Mazur 

1800 W podziękowaniu Bogu za udane wakacje dzieci i wnuków, z prośbą  

o błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego w nowym roku szkolnym 

oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla córki 

Wtorek – 03.09.2019 r. – św. Grzegorza Wielkiego 
  700 + Stanisław Tylicki – gregorianka 

  830 + Janina Trytek – popogrzebowa 

1800 + Mąż Zygmunt (w 8 r. śm.) i zmarli rodzice z obojga stron 

1800 + Danuta Moczyńska – intencja od sąsiadów z ul. Jackowskiego 52 

1800 Msza św. dziękczynna za Pontyfikat św. Jana Pawła 

– intencja od Pielgrzymów z Zakopanego 

Środa – 04.09.2019 r. 

  700 + Rodzice z obojga stron oraz zmarli z rodziny Bociek i Wrycza 

  830 + Mama Helena (w r. śm.) 

1800 + Rozalia i Bronisław oraz rodzice z obojga stron 

1800 + Stanisław Tylicki – gregorianka  

1800 + Henryk Kłopotek i rodzice: Rozalia i Władysław Basińscy oraz rodzeństwo 

i zmarli z rodziny 

Czwartek – 05.09.2019 r. 

  700 + Stanisław Tylicki – gregorianka 

  830 + Małgorzata Orzepowska – intencja od córki 

 

1800 O Boże błogosławieństwo dla ks. Bartka – opiekuna Apostolatu Margaretka 

oraz dla kapłanów pracujących w naszej Parafii – intencja od Apostolatu 

Margaretka 

1800 + Mama Irena (w 23 r. śm.) 

1800 + Mama Klara (w dniu urodzin) 

1800 + Wanda i Monika Holc i zmarli z rodziny Malinowskich 

Piątek –  06.09.2019 r. 

  700 + Danuta Jarzynka (w 2 r. śm.) 

  830 + Stanisław Tylicki – gregorianka 

1630  

1800 + Józef Łącz (w 2 r. śm.), rodzice: Jadwiga i Szymon, teściowie: Antonina  

i Jan oraz Grażyna i Miłosz 

1800 + Mąż Marian Rutz (w 11 r. śm.) i rodzice z obojga stron 

1800 + Henryk Zielke w (7 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron 

Sobota –  07.09.2019 r. 

  700 Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu 

Sercu NMP 

  700 + Stanisław Tylicki – gregorianka 

  830 + Czesław Kazusek (w 20 r. śm.) 

1800 Msza św. dziękczynna w 20 rocznicę cudownego uzdrowienia Jana, z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo 

1800 + Zofia i Anastazy Kubic, Elżbieta i Mieczysław Dzierzęccy oraz Maria 

i Roman Pyrzewscy 

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

zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Ryszarda i Krystyny Wojciechowskich  

z okazji 45 rocznicy ślubu 

Niedziela - 08.09.2019 r. 

  700 + Stanisław Tylicki – gregorianka 

  930 + Siostra Genowefa (w 8 r. śm.) 

  930 + Andrzej Zalewski (w 18 r. śm.) 

  930 W 50 rocznicę ślubu w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 

Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów: 

Krystyny i Mieczysława oraz dzieci z rodzinami 

1100góra + Urszula Wójciak (w 5 r. śm.) 

1100dół W intencji Panu Bogu wiadomej 

1230 + Ojciec Władysław, babcia Antonina oraz zmarli z rodziny 

1500 + Mama Edyta Dąbrowska (w dniu urodzin ) i tata Stanisław Dąbrowski 

1500 + Mąż Kazimierz Kieloch (w dniu urodzin i śmierci ) oraz zmarli z rodziny 

Kieloch i Grabowskich 

1800 + Bolesław Ziomek (w 21 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron  

– intencja od żony 


