
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XVI Niedzielę Zwykłą 

1. W dniu dzisiejszym – zbiórka do puszek na działalność Caritas  

w Grudziądzu. Za złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać” 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

3. W najbliższą sobotę obchodzić będziemy święto św. Jakuba Apostoła 

– pierwszego męczennika wśród Apostołów.  

4. W sobotę przypada również wspomnienie św. Krzysztofa. W związku  

z tym w dniach od 19 do 26 lipca obchodzić będziemy 21. Ogólnopolski 

Tydzień św. Krzysztofa wraz z misyjną Akcją św. Krzysztof – 1 grosz 

za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy”.  

W tym czasie za wstawiennictwem św. Krzysztofa – patrona kierowców 

i podróżujących będziemy się modlić o bezpieczne podróże  

dla wszystkich.  

Do kierowców kierujemy apel o udział w misyjnej Akcji św. Krzysztof 

poprzez wsparcie misjonarzy w zakupie środków transportu 

przeznaczając 1 grosz za każdy przejechany kilometr. Zbiórka  

do puszek na ten cel będzie miała miejsce po Mszach św. w najbliższą 

niedzielę. 

Ważnym punktem obchodów będzie błogosławieństwo kierowców i ich 

pojazdów, aby zawsze używali ich mądrze i odpowiedzialnie. Z tej racji  

w najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 1230 udzielimy 

błogosławieństwa kierowcom i poświęcimy samochody i inne pojazdy. 

5. W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce i obostrzeniami 

sanitarnymi tegoroczna piesza pielgrzymka z Grudziądza na Jasną 

Górę w tradycyjnej formie nie odbędzie się. Z Diecezji Toruńskiej 

wyruszy jedna pielgrzymka, która będzie miała formę sztafety, w której 

udział weźmie codziennie inna grupa pielgrzymkowa. 

Grudziądzka grupa „pomarańczowa” będzie pielgrzymować w piątek,  

7 sierpnia 2020 r. na trasie Brdowa do Dąbia nad Nerem. Uczestnicy 

przyjdą rano na trasę pielgrzymkową, przejdą cały etap i na noc wracają 

autokarem z powrotem do domu. 

Osoby chętne mogą zapisywać się w biurze parafialnym Bazyliki  

św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu w godzinach urzędowania biura do dnia 

31 lipca 2020 r. W czasie trwania tradycyjnej pielgrzymki w naszym 

mieście odbędzie się mini pielgrzymka po grudziądzkich parafiach. 

 

BIULETYN PARAFIALNY 
Parafia Św. Maksymiliana Kolbe 

Grudziądz - Strzemięcin 

ul Wyspiańskiego 1-3 
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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 

  
 

                        

Podziękowania od misjonarzy  

Podziękowanie za samochód 4x4 do Zambii 

Drodzy Ofiarodawcy i Przyjaciele Misji! 

Pragnę poinformować, że projekt zakupu samochodu 4x4 dla Parafii 

Miłosierdzia Bożego w Diecezji Kabwe w Zambii został sfinalizowany  

8 grudnia 2019 r. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. 

W tym miejscu na ręce Księdza Jerzego Kraśnickiego Dyrektora MIVA 

Polska składam podziękowanie i modlitwę wdzięczności wszystkim Jego 

Współpracownikom i Ofiarodawcom dzięki, którym zakup nowego pojazdu 

stał się faktem i bez, których realizacja tego projektu byłaby bardzo trudna. 

Dzięki Waszej służbie nasza praca misyjna w miejscach trudnodostępnych 

stała się zdecydowanie łatwiejsza. Samochód jest dla nas niezbędnych 

narzędziem wspierającym skutecznie naszą posługę. Dzięki niemu 

docieramy do ponad trzydziestu wspólnot, odwiedzamy rodziny  

w poszczególnych wioskach a także chorych i starszych wiekiem parafian. 

Wszystkie drogi są żwirowe lub „piaskowe” w porze deszczowej pełne wody 

i błota. Dzięki wsparciu płynącemu ze wspólnoty serc Was wszystkich praca 

wśród naszych wiernych staje się znacznie efektywniejsza. 

Ponad to pragnę podkreślić iż przez najbliższy rok postaram się wypełnić 

obowiązek ofiarowania Mszy Świętych w każda pierwszą sobotę miesiąca 

za wszystkich ofiarodawców a szczególnie za kierowców z prośbą  

o bezpieczne podróże.                                 Z modlitwą ks. Zenon Bonecki 

Nr 1167 

19.07.2020 r. 

http://www.maksymilian.grudziadz.pl/
mailto:parafia@maksymilian.grudziadz.pl


Podziękowanie za motor do Czadu 

Pokój i Dobro! 

Dar drugiego człowieka nie zawsze jest doceniany. Nikt z nas nie żyje  

dla samego siebie wręcz przeciwnie, jesteśmy dla siebie darem, jeden  

dla drugiego. Myślę że misjonarz jest tym, który doświadcza w codzienności, 

jak wielkim darem jest drugi człowiek. 

Jesteśmy tu w Czadzie zaledwie trzy siostry-misjonarki Franciszkanki  

od Cierpiących. Naszą misję, głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, 

słowem i czynem możemy wypełniać dzięki - drugiemu Człowiekowi - 

którym są liczne osoby, które nas wspierają darem modlitwy i pomocą 

materialną. Można powiedzieć że czynimy „wielkie dzieła” dzięki hojności 

tak wielu serc. 

W tym roku Kościół w naszej wiosce Baikoro odzyskał przychodnię, która 

została wybudowana w latach 80-tych przez jedno ze Zgromadzeń 

misyjnych. Dzisiaj tutejszy biskup powierzył ją naszej wspólnocie. Jest to 

bardzo stary budynek i potrzeb jest wiele. Jedną z nich był motor, którym 

można łatwiej docierać do wiosek z pomocą medyczną. Poprosiliśmy was  

o pomoc i proszę, motor już przemieszcza trudne trasy. 

Chylę czoło z szacunkiem przed waszymi otwartymi sercami mówiąc: Bóg 

Zapłać w imieniu mojej wspólnoty, personelu medycznego i mieszkańców. 

Z pamięcią w modlitwie 

s. Ewa franciszkanka od Cierpiących (kierownik przychodni) 

 

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. 

 

INTENCJE 20.07.2020 r. – 26.07.2020 r. 

Poniedziałek – 20.07.2020 r. 
  700 + Jadwiga Radziewicz (w 12 r. śm.), Stefania Zachariasz (w 15 r. śm.), 

zmarli z rodziny Radziewiczów, Zachariaszów, Iwaszków, Szczuków  

i Winczów  

  830 + Mąż Włodzimierz i rodzice: Jan i Marianna 

1800 + Halina i Józef Skowron, Irena i Leon Nowak, brat Mirosław i dziadkowie 

z obojga stron 

 

Wtorek – 21.07.2020 r. 
  700 + Małgorzata Zajkowska – Msza św. popogrzebowa 

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

Bożej i miłosierdzie Boże dla Magdaleny (5) 

1800 + Edmund Kluska (w 3 r. śm.), rodzice: Marianna i Bronisław Kluska 

oraz rodzeństwo 

Środa – 22.07.2020 r. – św. Marii Magdaleny 

  700 + Alfred Ronkowski (w dniu urodzin i w 15 r. śm.) 

  830 Za zmarłych z rodziny Ciszewskich, Rydlewskich, Nawrockich i 

Lenckowskich  

1800 + Rodzice: Agata i Jan Kozłowscy oraz Irena i Bernard Kowalscy i zmarli 

z rodziny 

Czwartek – 23.07.2020 r. – św. Brygidy 

  700 + Alfreda i Brunon Sander oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

  830 O łaskę zdrowia dla Anieli 

1800 + Brat Zygmunt (w 28 r. śm.) oraz Adam z okazji urodzin 

Piątek – 24.07.2020 r. – św. Kingi 

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

i miłosierdzie Boże dla Magdaleny (6) 

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

opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Krystyny i Ryszarda Kardas (w 39 r. ślubu) 

oraz dla dzieci i ich rodzin 

1800 + Janusz Nowacki – Intencja od Ewy i Jacka Kmiecików 

Sobota – 25.07.2020 r. – św. Jakuba Starszego, Apostoła 

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

Bożej i miłosierdzie Boże dla Magdaleny (7) 

  830 + Mąż Edmund Bittner (w 16 r. śm.), brat Zygmunt i rodzice z obojga stron, 

siostry z rodziny Stanowskich – intencja od żony z dziećmi 

1800 + Rodzice: Teresa (w 1 r. śm.), Edmund (w 36 r. śm.) i zmarli z obojga stron 

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

błogosławieństwo dla Janiny i Witolda z okazji 50 rocznicy ślubu, o 

zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Jubilatów z rodziną 

Niedziela – 26.07.2020 r. 

  700 + Anna Nawrocka (w dniu imienin) oraz zmarli z rodzin z obojga stron 

  930 Msza św. za miasto i Ojczyznę 

  930 + Helena Rehmus, Bernard Rehmus, Stanisława Miłek 

1100 + Zenon Piątkowski oraz Łucja i Jan Żychscy 

1230 + Rodzice: Anna i Paweł, brat Kazimierz, dziadkowie z obojga stron 

1500 + Krzysztof Szynkowski (w dniu imienin) oraz o Boże błogosławieństwo 

dla Anny i jej rodziny 

1800 + Anna i Henryk oraz Józef Żebrowscy 


