
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XIV Niedzielę Zwykłą 

1. Gościmy w ubiegłą niedzielę w naszej parafii wolontariuszy Projektu 

Zambia 2020 oraz o. Grzegorza Dobroczyńskiego. Podczas zbiórki do 

puszek wolontariusze zebrali 6.097 zł na wsparcie działalności 

misyjnej w Zambii. W imieniu wolontariuszy składamy serdeczne 

podziękowanie za ofiarność wszystkim darczyńcom. 

2. Dzisiaj o godz. 930 w górnym kościele będzie miało miejsce przyjęcie 

grupy 30 dzieci do I Komunii św. W związku tym Msza św. w  intencji 

Żywego Różańca zostanie odprawiona w dolnym kościele. Do dolnego 

kościoła lub na inne Msze św., czyli na godz. 700, 1100, 1230, 1500 i 1800 

zapraszamy osoby, które nie mają dzieci do Przyjęcia. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

4. W piątek o godz. 1700 Msza św. zbiorowa za zmarłych polecanych  

w wypominkach rocznych. 

5. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza, którą przeznaczymy  

jak w ubiegłym miesiącu na zakup konfesjonału. Podczas kolekty 

gospodarczej w czerwcu zebraliśmy 6.100 zł. Składamy serdeczne „Bóg 

zapłać” za ofiarność. 

6. Z dniem 1 lipca 2020 r. Biskup Toruński Wiesław Śmigiel mianował 

nowego proboszcza w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego  
w Grudziądzu. Zastał nim ks. kanonik Grzegorz Pszeniczny – 

dotychczasowy proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Biskupicach. 

Ks. prałat Stanisław Andrik przeszedł na emeryturę.  

7. W minionym tygodniu odszedł do wieczności: 

+ Zbigniew Składanek z ul. Jackowskiego 52, lat 70 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie… 

 

 

Do odwołania Biuro Parafialne czynne będzie:  

w środy oraz piątki od godz. 1000 do 1100 oraz od godz. 1630 do 1730.  

W sprawach pilnych można dzwonić pod numer telefonu: 887 733 111. 

 

 

 

BIULETYN PARAFIALNY 
Parafia Św. Maksymiliana Kolbe 

Grudziądz - Strzemięcin 

ul Wyspiańskiego 1-3 

tel. 56 46 53 334; 88 77 33 111 
 

Konto parafialne:  

87 1240 3998 1111 0000 4146 9372 

www.maksymilian.grudziadz.pl  

e-mail:parafia@maksymilian.grudziadz.pl 
 

Biuro parafialne czynne: 

w środę i piątek 

od 1000 do 1100 oraz od 1630 do 1730 

  
 

                        

Zapraszamy do czytania Tygodnika Katolickiego Niedziela 

W 27 numerze na 5 lipca 2020 r. znajdziemy: 

ZABOBONY GRZECH CZY GŁUPOTA? – str. 11-13 

„Niedziela” przygląda się granicom między wiarą a przesądem. Czym są 

zabobony? Jak magia wdziera się w życie wierzących? Jak ustrzec się 

zabobonów? Okazuje się, że przesądy zagrażają religijności każdego z nas. 

Problem jest poważny i warto sprawdzić, czy również my nie znajdujemy 

się w grupie ryzyka. 

WOLNI POD OPIEKĄ MARYI – str. 20-22 

W oczekiwaniu na beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego poznajmy 

bliżej osobę Prymasa Tysiąclecia. Co sprawiło, że Kardynał był niezłomny i 

przetrwał komunistyczne więzienie? Jak wglądały kulisy powstania Aktu 

oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi? Zaciekawionych odsyłamy 

do „Niedzieli”. 

CO ŚWIĘCI MÓWIĄ EUROPIE? – str. 24-25 

Gdyby nie chrześcijaństwo, gdyby nie ludzie Kościoła nasz kontynent 

wyglądałby zupełnie inaczej. Z pewnością byłby uboższy duchowo. 

Poznajmy świętych, którzy patronują Europie i wsłuchajmy się w ich 

przesłanie. To oni pokazują nam, jak budować prawdziwie zjednoczoną 

wspólnotę. 
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Św. Jan z Dukli 
Życie św. Jana z Dukli przypada na wiek XV. Urodził się w Dukli około 

1414 r. Jego rodzice byli mieszczanami. Jan zapewne ukończył szkołę 

parafialną, a tradycja przypisuje mu nawet studia akademickie.  

W młodości Jan, poszukując większej więzi z Bogiem, obrał, co było wtedy 

bardzo powszechne, pustelniczy tryb życia. Przebywał niedaleko Dukli - w 

grocie na górze Zaśpit i w lasach pod Cergową. Kilka lat pustelniczych 

poszukiwań przekonało Jana o słuszności wyboru życia zakonnego. Wybrał 

franciszkanów w Krośnie. Po skończeniu studiów formacji zakonnej 

otrzymał święcenia kapłańskie. Swoją pobożnością i innymi zaletami 

zwracał na siebie uwagę i został wybrany kilka razy gwardianem, m.in. w 

Krośnie i we Lwowie. Był także kustoszem w kustodii ruskiej, która należała 

do najważniejszych. Sprawował też inne urzędy zakonne - pełnił funkcję 

spowiednika i kaznodziei. Przymioty charakteru i wzorowe życie sprawiły, 

że był bardzo lubiany i ceniony wśród braci zakonnych. Świątobliwy 

zakonnik i kapłan nie szukał zaszczytów. Urzeczony surowością obyczajów 

nowo powstałej gałęzi obserwanckiej, zwanej bernardynami - zmienił 

wspólnotę zakonną. W 1463 r. Jan był już bernardynem i za swą 

nieprzeciętną świątobliwość, pokorę, mądrość i gorliwość cieszył się wśród 

braci i mieszkańców Lwowa wielką powagą. Chociaż we Lwowie zasłynął 

jako wielki kaznodzieja i spowiednik, to nadal w klasztorze pełnił 

najprostsze posługi w kuchni i ogrodzie. Pod koniec życia stracił wzrok i 

cierpiał z powodu owrzodzenia nóg. Nadal jednak prowadził życie 

ascetyczne, wykonywał po dawnemu obowiązki zakonne - budując braci 

nieustanną modlitwą i kapłańską gorliwością. Zmarł we Lwowie 29 września 

1484 r. otoczony opinią świętości.  

INTENCJE 06.07.2020 r. – 12.07.2020 r. 

Poniedziałek – 06.07.2020 r. – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej 
  700 + Wanda Kaczmarek – Msza św. popogrzebowa  

  700 O światło Ducha Świętego, mądrość i roztropność w wyborach 

Prezydenta Polski przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli (3) 

  830 + Eugeniusz Kozioł – Msza św. popogrzebowa 

1800  

Wtorek – 07.07.2020 r. 
  700 + Elżbieta Zalewska (w 1 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron 

  700 O światło Ducha Świętego… (4) 

  830 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Haliny 

1800 + Maria Piwowarska (w 3 miesiąc po śmierci) 

– intencja od II Róży Różańcowej 

Środa – 08.07.2020 r. – św. Jana z Dukli 

  700 + Mąż Henryk (w 59 r. śm.), córka Katarzyna i zmarli z rodziny 

Kubickich 

  830 O światło Ducha Świętego… (5) 

1800 + Czesław Ossowski – Msza św. popogrzebowa 

Czwartek – 09.07.2020 r. 

  700 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla męża i córki w dniu 

urodzin 

  700 O światło Ducha Świętego… (6) 

  830 + Halina Grzymowicz (w 7 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron 

1800 W intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz kapłanów posługujących 

w naszej parafii 

Piątek – 10.07.2020 r. – św. Benedykta 

  700 + Alojzy Herdzik (w 3 r. śm.) 

  700 O światło Ducha Świętego… (7) 

  830 O zdrowie duszy i ciała, światło i dary Ducha Świętego, opiekę Matki 

Bożej i miłosierdzie Boże dla Magdaleny (1) 

1700 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

1800 + Waldemar Geruzel (w 20 r. śm.) – intencja od żony i córek 

Sobota – 11.07.2020 r. 

  700 Za czuwających na modlitwie różańcowej 

  700 O światło Ducha Świętego… (8) 

  830 + Anna Tomaszewska – Msza św. popogrzebowa 

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

i opiekę Matki Bożej dla Krystyny z okazji 60 urodzin – intencja od dzieci 

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

i zdrowie na dalsze lata, w 50 rocznicę ślubu dla Janiny i Mieczysława oraz 

opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i ich dzieci z rodzinami 

1800 + Józef Szczygielski (w 15 r. śm.) i zmarli z rodziny obojga stron 

Niedziela – 12.07.2020 r. 

  700 + Mama Klara Skorzybót 

  700 O światło Ducha Świętego… (9) 

  930 + Sylwester Mulawa i zmarli z rodziny 

1100 + Stanisław Cichoradzki (w 2 r. śm.) 

1230 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego  

dla Karola w 18 urodziny i Marka w 9 urodziny 

1500 + Rodzice: Andrzej i Anastazja Dudek, Helena i Alfons Klasińscy, ojciec 

Antoni, siostry: Regina, Zenona, Wanda i szwagrowie: Władysław, 

Bernard, Ludwik 

1800 + Marian Rymanowski (w 12 r. śm.) 


