
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XXIV Niedzielę Zwykłą 

1. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne 

w Toruniu, natomiast zbiorka do puszek na wsparcie działalności 

Grudziądzkiego Centrum Caritas. Za wszelkie ofiary składamy 

serdeczne: „Bóg zapłać”. 

2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 1100 odbędzie się pierwsze spotkanie 

organizacyjne dla rodziców dzieci z trzecich klas szkół podstawowych, 

które w tym roku szkolnym będą przygotowywać się do przyjęcia  

I Komunii św. Natomiast po Mszy św. o godz. 1500 odbędzie się spotkanie 

dla młodzieży pierwszych klas szkół ponadpodstawowych pragnących 

przygotować się do przyjęcia sakramentu bierzmowania oraz ich 

rodziców. Na to spotkanie zapraszamy także osoby dorosłe, które pragną 

przygotować się do przyjęcia tego sakramentu. 

3. W dniu dzisiejszym rozpoczyna się Tydzień Wychowania i kwartalne 

dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Przez wstawiennictwo 

św. Stanisława Kostki będziemy w tych dniach prosili o błogosławieństwo 

dla dzieci, młodzieży i wychowawców. 

4. W najbliższy poniedziałek o godz. 1900 odbędzie się nadzwyczajne 

posiedzenie Parafialnej Rady Gospodarczej, natomiast w poniedziałek 

23 września również o godz. 1900 – posiedzenie Parafialnej Rady 

Duszpasterskiej.  

5. We wtorek o godz. 1000 – Msza św. w intencji Sybiraków, czyli mężczyzn, 

kobiet i dzieci zesłanych w czasie II Wojny Światowej na nieludzką 

syberyjską ziemię. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. Po wieczornej Mszy św. – spotkanie 

Kręgu Biblijnego. 

7. W czwartek po wieczornej Mszy św. – spotkanie Bractwa św. Józefa.  

Na spotkanie zapraszamy również chętnych mężczyzn do zapoznania się  

z ideą Bractwa. 

8. W piątek o godz. 1930 w kościele św. Stanisława na Rządzu odbędzie się 

pierwsze powakacyjne spotkanie młodzieży Pokolenia JP II. 

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

O godz. 1730 modlitwa Krucjaty Różańcowej w intencji Ojczyzny.  

10. W najbliższy piątek o godz. 1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego  

i rozpoczęcie Adoracji Najświętszego Sakramentu, która wyjątkowo 

potrwa tylko do godz. 1600. 

 

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 

  
 

                        

Marsz Pokoju i spotkanie z prezesem Inicjatywy Społecznej 

„SOS dla Polskiej Rodziny” 

W imieniu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich zapraszamy na Marsz Pokoju. 

Wyruszy on dzisiaj o godz. 1600 z Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, czyli  

z grudziądzkiej Fary a zakończy się Mszą św. w kaplicy Matki Bożej Królowej 

Pokoju w Wielkich Lniskach. 

Również w imieniu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich zapraszamy  

na spotkanie organizowane przez pana Mariusza Kałużnego – prezesa 

inicjatywy Społecznej „SOS dla Polskiej Rodziny” – oddziału Kujawsko-

Pomorskiego. Spotkanie pt. „W obronie Polskiej Rodziny. Stop ideologii 

LGBT” odbędzie się w środę 18 września o godz. 1800 w auli Bursy Szkolnej 

Caritas w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 97. 

Badań Profilaktyczne w Przychodni Lekarskiej „Strzemięcin” 

W imieniu Centrum Medycznego Badań Profilaktycznych i Przesiewowych 

przekazujemy informację, że dnia 27 września 2019 r. (piątek) od godz. 1300  

w Przychodni Lekarskiej „Strzemięcin” przy ul. Korczaka 25 odbędą się 

badania USG Doppler – przepływów szyjnych i kończyn dolnych, USG 

tarczycy, USG nerek, USG płuc, USG stawów, USG piersi oraz echo serca. 

Cena jednego badania – 55 zł. Bliższe informacje na plakacie w gablocie  

pod chórem oraz w przychodni. 
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Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych 

W imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zapraszamy 

do udziału w Programie: „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.  

Ze wsparcia w formie usług opiekuńczych mogą skorzystać dorosłe osoby 

niepełnosprawne 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 68 766 

INTENCJE 16.09.2019 r.  – 22.09.2019 r. 

Poniedziałek – 16.09.2019 r. – Świętych Korneliusza i Cypriana  
  700 + Stanisław Tylicki – gregorianka 

  700 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaskę powrotu do zdrowia 

dla Marka Galewskiego – intencja od Kręgu Biblijnego 

  830 O błogosławieństwo Boże, łaskę wiary, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki 

Bożej dla Daniela w dniu urodzin 

1800 + Barbara Szczapińska (w dniu urodzin) i zmarli z rodziny 

1800 + Igor Rafiński (w 23 r. śm.) 

1800  + Władysław Sędzikowski – popogrzebowa 

Wtorek – 17.09.2019 r.  
  700   +  Klara Siemiątkowska – popogrzebowa 

  830 + Bogdan Grzebieniewski (z okazji urodzin) i zmarli z rodziny 

1000 Msza św. w intencji Sybiraków 
1800 + Stanisław Tylicki – gregorianka 

1800 + Mieczysław i Wanda Cisek 

1800 + Marek Dobrosielski – popogrzebowa 

Środa – 18.09.2019 r. – św. Stanisława Kostki 
  700  + Syn Tomasz (w 7 r. śm.), mąż Ryszard, rodzice z obojga stron i zmarli  

z rodziny 

  700  O łaskę powrotu do zdrowia dla Krystyny – intencja od przyjaciół i koleżanek 

  830 + Jerzy Zielaskowski – popogrzebowa 

1800 W intencji Rodzin Szensztackich 

1800 + Stanisław Tylicki – gregorianka 

1800 + Roman Wierzbicki (w 1 m-c po śm.) – intencja od syna Łukasza z rodziną 

Czwartek – 19.09.2019 r. 

  700  + Mama Leokadia Dudzik (w 13 r. śm.) i tata (w 58 r. śm.) i zmarli z rodziny 

  830 + Marian Piencek – popogrzebowa 

  830 + Helena i Leon (w 18 r. śm.) Broniccy oraz zmarli  z rodziny z obojga stron 

1800 + Stanisław Tylicki – gregorianka 

1800 + Mąż Julian (w 19 r. śm.), rodzice: Smulczyńscy, Kalita, siostra Krystyna 

i Wojciech 

1800 + Rodzice: Marta i Jan oraz chrześniaczka Bożena 

Piątek – 20.09.2019 r. – Świętych Andrzeja, Pawła i Towarzyszy 

  700  + Stanisław Tylicki – gregorianka 

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

i zdrowie na dalsze lata w 50 rocznicę ślubu dla Barbary i Edmunda  

oraz o opiekę Matki Bożej dla Jubilatów z rodziną 

  830 W dniu urodzin syna Bartka w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą  

o Boże błogosławieństwo, dalszą opiekę Matki Bożej i Dary Ducha Świętego 

1800 W intencji GMOP i opiekuna ks. Bartka 

1800  + Kazimierz Cichiński (w 7 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron 

Sobota –  21.09.2019 r. – św. Mateusza 

  700 + Stanisław Tylicki – gregorianka 

  830 + Józefa Cieszewska (w 2 r. śm.) oraz zmarli z obojga stron 

1700 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Grażyny i Jana Furmankiewicz  

w 45 rocznicę ślubu – intencja od córek 

1800 + Jan Skowron (w 1 r. śm.) 

1800 + Mąż Marek (w dniu urodzin) oraz rodzice: Anna i Jan oraz brat Jerzy 

1800 + Mateusz Karasiński (w dniu urodzin) 

Niedziela - 22.09.2019 r. 

  700 + Krzysztof, Bronisław, Janina i Józef Perkuszewscy 

  930  + Stanisław Tylicki – gregorianka 

  930 + Józefa Baran i zmarli z rodziny 

  930 + Mąż i ojciec Jerzy Goszczyński (w 1 r. śm.) 

1100góra   

1100dół O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Sławomira  

z rodziną 

1230 + Rodzice: Łucja i Jan oraz brat Edmund Żychscy 

1230 + Mieczysław Marciszewski (w 23 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1230 + Bogdana Chmielewska (w 9 r. śm.) oraz z prośbą o zdrowie dla Stanisława 

1500 + Irena Suchojad (w 1 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1500 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Heleny 

Zieminskiej 

1800 + Monika Kulwicka (w 1 r. śm.) i Jan Kulwicki (w 25 r. śm.) – intencja od 

rodziny 


