
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na Uroczystość Chrystusa Króla 

1. Przeżywamy dzisiaj uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 

Wszechświata. Jest to święto patronalne Akcji Katolickiej  

i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Msza św. w intencji Akcji 

Katolickiej odprawiona będzie o godz. 930 w naszym kościele, natomiast 

KSM będzie uczestniczył we Mszy św. w Toruniu. 

2. Jutro – nawiązując do obecności figury Matki Bożej Fatimskiej  

w Grudziądzu – o godz. 1730 odmówimy Różaniec Fatimski. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. W tym tygodniu nie będzie spotkania 

Kręgu Biblijnego. O godz. 1900 – spotkanie kandydatów do Rycerstwa 

Niepokalanej, którzy 8 grudnia złożą uroczyste ślubowanie. 

4. W piątek po wieczornej Mszy św. – spotkanie andrzejkowe Żywego 

Różańca, Margaretek, Klubu Seniora, Bractwa św. Józefa oraz KSM-u. 

5. W najbliższą niedzielę rozpoczyna się Adwent – okres radosnego 

oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. 

6. W nadchodzącym tygodniu Pan Organista będzie roznosił opłatek  

przy ul. Śniadeckich 42-72. Opłatek można nabyć również w Biurze 

Parafialnym. 

7. Biuro Radia Maryja w Grudziądzu organizuje w sobotę 7 grudnia br. 

wyjazd do Torunia na świętowanie 28 rocznicy powstania Radia 

Maryja. Informacje szczegółowe i zgłoszenia: p. Ludwika tel. 720 159 496 

i p. Władysława tel. 720 017 814.  

8. Zwracamy się z prośbą do osób udających się w kwietniu na pielgrzymkę 

do Włoch, aby do końca listopada opłacić przelot samolotem. Cena 

przelotu w obie strony wynosi 900 zł. Można wpłacać w Biurze 

Parafialnym lub przelewem na konto parafialne 87 1240 3998 1111 0000 

4146 9372. W tytule przelewu należy wpisać: Pielgrzymka oraz imię  

i nazwisko osoby lecącej. 

9. W wyniku liczenia wiernych, które miało miejsce 20 października 

pozyskaliśmy następujące dane: liczba wiernych uczęszczających na Mszę 

św. niedzielną – 2.098 osób, w tym 1.201 kobiet; liczba wiernych, którzy 

przystąpili do Komunii św. – 1.039 osób, w tym 707 kobiet.  

10. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+  Jerzy Bojanowski z ul. Śniadeckich 48, lat 78, 

+ Teresa Bogdan z ul. Śniadeckich 66, lat 71. Wieczny odpoczynek… 

 

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 

  
 

                        

Historia Cudownego Medalika 

W dniu 27 listopada 1830 r. siostra Katarzyna 

Laboure nowicjuszka Sióstr Miłosierdzia w Paryżu 

otrzymała misję od Matki Bożej – wybić medalik 

z wizerunkiem Niepokalanej. Nowicjuszka 

widziała w czasie modlitwy obraz przedstawiający 

Matkę Najświętszą Niepokalanie Poczętą, stojącą 

na kuli ziemskiej, opasanej splotami węża. Była 

ubrana w białą suknię i płaszcz srebrzysto - 

błękitny z welonem koloru jutrzenki. W rękach uniesionych na wysokości 

piersi trzymała glob ziemski. Katarzyna usłyszała głos: „kula, którą widzisz, 

przedstawia cały świat, a szczególnie Francję i każdą poszczególną osobę”.  

Po chwili glob zniknął, a Matka Najświętsza wyciągnęła ręce, jakby chciała 

nimi objąć cały świat. Z Jej dłoni wychodziły wiązki promieni o niezwykłym 

blasku. Siostra usłyszała: „Promienie te są symbolem łask, które zlewam na 

osoby, które Mnie o to proszą. Postaraj się, by wybito Medalik na ten wzór. 

Osoby, które będą go nosiły, otrzymają wiele łask. Łaski szczególnie otrzymają 

ci, którzy nosić go będą z ufnością”. Wokół Najświętszej Dziewicy utworzył 

się napis owalny, wypisany złotymi literami: „O Maryjo bez grzechu poczęta 

módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy". Dalej usłyszała obietnicę: 

„Osoby, które pobożnie odmówią tę krótką modlitwę, cieszyć się będą 

wyjątkową opieką Matki Bożej".  
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Następnie obraz odwrócił się i na jego drugiej stronie siostra Katarzyna 

zauważyła literę "M" z małym krzyżem umieszczonym powyżej, a na dole 

Najświętsze Serce Pana Jezusa i Matki Najświętszej. Medalik ten zasłynął jako 

„Cudowny Medalik”, gdyż za jego przyczyną działy się i nadal dzieje się wiele 

cudów fizycznych i duchowych. 

Propagatorem „Cudownego Medalika” był św. Maksymilian Maria Kolbe, 

założyciel Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej”. Rozszerzał on ten 

medalik wśród katolików i wśród niewierzących. Św. Maksymilian tak pisał 

na temat medalika: „Jej medalik rozdawać, gdzie się tylko da. I dzieciom,  

by zawsze go na szyi nosiły i starszym, i młodzieży zwłaszcza, by pod Jej 

opieką miała dosyć sił do odparcia tylu pokus i zasadzek czyhających na nią  

w naszych czasach. A już tym, co do kościoła nie zaglądają, do spowiedzi boją 

się przyjść, z praktyk religijnych szydzą, z prawd wiary się śmieją - o tym,  

to już koniecznie medalik Niepokalanej należy ofiarować i prosić, by zechcieli 

go nosić, a tymczasem gorąco Niepokalaną błagać o ich nawrócenie. Dużo jest 

zła na świecie, ale pamiętajmy, że Niepokalana potężniejsza i Ona zetrze głowę 

węża piekielnego". 

INTENCJE 25.11.2019r.  –01.12.2019 r. 

Poniedziałek – 25.11.2019 r. 
  700  

  830 + Barbara Darczyńska – gregorianka 

1800 + Katarzyna Furmanek (w dniu imienin) 

1800 + Mirosław Kacała – popogrzebowa 

Wtorek – 26.11.2019 r. 
  700  

  830 + Barbara Darczyńska – gregorianka 

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

opiekę Matki Bożej, zdrowie dla mamy Gertrudy Chojnowskiej  

w 100 rocznicę urodzin – intencja od dzieci z rodzinami 

1800 + Maria Gaj – Landowska (w rocznicę śmierci) 

1800 + Mąż Julian (z okazji urodzin), rodzice: Smulczyńscy, Kalita, siostra 

Krystyna i Wojciech 

Środa – 27.11.2019 r. 

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

Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin 

  830 + Barbara Darczyńska – gregorianka 

1800 + Bożena Maria Jankiewicz 

1800 + Mąż Edward, rodzice z obojga stron i zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące 

 

1800 O błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy dla  Aleksandry i Michała z okazji urodzin oraz dla ich dzieci 

Czwartek –28.11.2019 r. 

  700 + Barbara Darczyńska – gregorianka 

  830 + Zmarli z rodzin: Cieszewskich, Rydlewskich, Nawrockich i Lenckowskich 

1800 W podziękowaniu za życie i pracę Sługi Bożego ks. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego dla dobra Kościoła, Ojczyzny i Świata 

1800 + Rodzice: Czesława i Jan  oraz Helena i Jan oraz zmarli z obojga stron 

Piątek – 29.11.2019 r. 

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

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Ewy z okazji urodzin 

oraz dla Dominika 

830 + Barbara Darczyńska – gregorianka 

1800 + Ryszard Forney (w 17 r. śm.) 

1800 + Henryk Krasiński – popogrzebowa 

Sobota – 30.11.2019 r. – św. Andrzeja 

700 + Ojciec Andrzej Tomczak (z okazji imienin ) i mama Zdzisława Gurnicka 

(z okazji imienin) 

830 + Barbara Darczyńska – gregorianka 

830 O łaskę zdrowia dla Danuty Skierskiej oraz za + Andrzeja Skierskiego 

(w dniu imienin) – intencja od rodziców 

1800 + Mąż Piotr Wiśniewski (z okazji urodzin i w 9 r. śm.), rodzice z obojga 

stron oraz bracia, siostra Danuta i szwagrowie 

1800 + Helena Wróblewska (w 2 r. śm.) i Kazimierz Wróblewski (w 4 r. śm.) 

1800 + Edward, Henryk (w rocznicę urodzin) oraz Ryszard i Jan (w r. śm.) 

Niedziela – 01.12.2019 r. 

  700 + Barbara Darczyńska – gregorianka 

  930 Żywy Różaniec 

  930 + Eugeniusz Grynda (w 4 r. śm.) i zmarli z rodzin 

1100góra O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla kapłanów pracujących  

w  naszej parafii 

1100dół W intencji Panu Bogu wiadomej 

1230 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie dla siostry Elżbiety 

z rodziną – intencja od brata Sławomira 

1230 O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Stefanii 

1500 + Ks. Mirosław Kopyto (w 3 r. śm.) i Leokadia Kopyto 

1500 + Mama Mieczysława (w 5 r. śm.), ojciec Jan i zmarli z rodziny Przybylskich, 

Misiornych i Szram 

1800 + Córka Grażyna (w 10 miesięcy po śmierci) oraz zmarli: Gabriela Piekarska 

i Henryk Pękała oraz zmarli rodzice z obojga stron 


