
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XX Niedzielę Zwykłą 

1. Zgodnie z zapowiedzią w dniu dzisiejszym po Mszach św. będzie miała 

miejsce zbiórka do puszek na rzecz poszkodowanych w Bejrucie. 

2. Od najbliższego wtorku kontynuować będziemy w naszej parafii 

katechezy eucharystyczne w duchu myśli św. Jana Pawła II. Będą się 

one odbywały 18 dnia każdego miesiąca, czyli w dniu narodzin św. Jana 

Pawła II, patrona zarówno naszej  parafii jak i kaplicy szpitalnej. 

Katechezy prowadzić będzie kapelan szpitala – ks. Kan. Andrzej 

Bartman. Na najbliższe spotkanie zapraszamy we wtorek po Mszy św.  

o godz. 1800 do górnego kościoła. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

4. Dnia 14 kwietnia zmarł ks. kan. Wojciech Zawacki, Proboszcz Parafii 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mokrem. Parafia  

w Mokrem zaprasza na Mszę św. żałobną w Jego intencji. Eucharystia 

pod przewodnictwem Ks. Biskupa Wiesława Śmigla odprawiona 

zostanie w piątek 21 sierpnia o godz. 1700. 

5. W niedzielę 23 sierpnia o godz. 930 w górnym kościele będzie miało 

miejsce przyjęcie grupy 21 dzieci do I Komunii św. W związku tym 

Msza św. w  intencji zmarłych: Wandy i Bronisława Przeworskich 

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. 

6. Dekretem Biskupa Wiesława Śmigla odwołany został z naszej parafii 

ks. Łukasz Światowski. Od 24 sierpnia będzie pełnił funkcję wikariusza 

w parafii Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Działdowie. W związku 

z tym pragniemy serdecznie podziękować ks. Łukaszowi za trzyletnią 

posługę kapłańską w naszej parafii. W sposób szczególny uczynimy to 

w najbliższą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 1800. 

7. W piątek 28 sierpnia o godz. 1830 w kościele Podwyższenia Krzyża 

Świętego w Grudziądzu odbędzie się uroczysty koncert z okazji 100 

rocznicy urodzin św. Jana Pawła II i „Cudu nad Wisłą”. 

Wykonawcami będą znani polscy artyści. Wstęp wolny Szczegóły 

znajdziemy na wywieszonych plakatach. 

8. W minionym tygodniu odeszła do wieczności: 

+ Krystyna Zielińska z ul. Śniadeckich 1, lat 73, 

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…  

 

BIULETYN PARAFIALNY 
Parafia Św. Maksymiliana Kolbe 

Grudziądz - Strzemięcin 
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Biuro parafialne czynne: 

w środę i piątek 

od 1000 do 1100 oraz od 1630 do 1730 

  
 

                        

Bejrucki ksiądz: pomóżcie chrześcijanom pozostać w Libanie 

Bejrucki ksiądz zaapelował do chrześcijan na całym świecie, by pośpieszyli 

z pomocą swym braciom w Libanie. Podkreślił, że bez konkretnego wsparcia 

wyznawcy Chrystusa w tym kraju będą zmuszeni do opuszczenia swej ziemi. 

„Bliski Wschód nie może stracić obecności chrześcijan” – alarmuje  

ks. Marwan Moawod, który podczas eksplozji w Bejrucie cudem uniknął 

śmierci. 

Jest on członkiem wiernego Rzymowi Kościoła maronickiego, którego 

wyznawcy stanowią w Libanie ok. 30 proc. społeczeństwa. Do tej wspólnoty 

należał m.in. św. Szarbel. Jest to najsilniejsza społeczność chrześcijańska na 

Bliskim Wschodzie. „Jeśli znikniemy z Libanu, będzie to oznaczało koniec 

chrześcijaństwa w Ziemi Świętej” – mówi ks. Moawod. Odwołuje się  

do solidarności Kościołów lokalnych na całym świecie. „Teraz bardziej niż 

kiedykolwiek wcześniej potrzebujemy doświadczyć jedności  

i chrześcijańskiego miłosierdzia. Bez tego nasze istnienie jest zagrożone” – 

podkreśla maronicki kapłan. 

Jest on proboszczem kościoła św. Maruna, oddalonego zaledwie trzy 

kilometry od miejsca eksplozji. W chwili wybuchu odprawiał Eucharystię. 

Ponieważ z powodu pandemii kościoły w Libanie wciąż pozostają zamknięte 

transmitowana była ona na Facebooku. Nagranie obiegło świat. Widać  

na nim, jak kapłana porywa fala uderzeniowa.                            cd. na str. 2 
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„Najpierw kościół zaczął się trząść, chwilę potem posypał się sufit  

i roztrzaskały szyby w oknach. Mam świadomość, że mogłem zginąć, 

zostałem tylko lekko ranny” – wyznaje ks. Moawod. Od pierwszych chwil 

po eksplozji wraz z parafianami organizuje pomoc dla potrzebujących. 

Wyznaje, że ludzie są przerażeni i boją się przyszłości. 

Kurs przedmałżeński 

W parafii NSPJ w Grudziądzu Tarpnie będzie miał miejsce kurs 

przedmałżeński. Zapraszamy zwłaszcza narzeczonych, którzy takiego kursu 

nie ukończyli w zakresie szkoły średniej. Kurs obejmuje 6 spotkań. 

Rozpoczyna się zawsze o godz. 1700. Miejsce spotkań – Dom 

Katechetyczny. 

Terminy:  

  6 września 2020 13 września 2020  20 września 2020 

27 września 2020   4 października 2020 11 października 2020 

Zapraszamy Festiwal Muzyki Organowej 

Serdecznie zapraszamy na IV Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej  

w Grudziądzu. W tym roku odbędą się jeszcze dwa koncerty – 23 sierpnia  

o godz. 2000 w Bazylice św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu oraz  

20 września o godz. 1600 w kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego  

w Grudziądzu na Strzemięcinie. 

Szczegółowe informacje dotyczące koncertów i wykonawców umieszczone 

zostały na plakatach i ulotkach. 

Wszystkie koncerty odbędą się z zachowaniem przepisów sanitarnych. 

Należy pamiętać o obowiązku zasłaniania nosa i ust oraz o zachowaniu 

dystansu społecznego. Wstęp wolny, jednak liczba uczestników jest 

ograniczona. Koncerty będą również transmitowane na kanale YouTube. 

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 17.08.2020 r. – 23.08.2020 r. 

Poniedziałek – 17.08.2020 r. – św. Jacka 

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

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Agaty i Jakuba w 5 r. ślubu 

 

  830 + Roman Tylmann (w 1 r. śm. i z okazji urodzin) oraz zmarli z rodziny 

1800 + Bogusław Pylak (w dniu urodzin) 

Wtorek – 18.08.2020 r.  
  700 W intencji Panu Bogu wiadomej 

  830 + Marta i Władysław Langowscy, Alicja Groszczyńska i zmarli z rodzin 

1800 + Antoni, Zofia, Marianna oraz zmarli z rodziny 

Środa – 19.08.2020 r. 

  700 + Marian Makowski (w 9 r. śm.), zmarli rodzice i siostra Teresa 

  830 + Rodzice: Sylwestra i Józef Pawlik oraz Pelagia i Władysław Saja 

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

opiekę Matki Bożej dla Kingi w dniu urodzin 

Czwartek – 20.08.2020 r. – św. Bernarda 

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

Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin 

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

błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla męża Jana, w dniu  

80 urodzin – intencja od Rodziny 

1800 + Władysława Romanowska (w 24 r. śm.) 

Piątek – 21.08.2020 r. – św. Piusa X 

  700  

  830 + Marian Piencek (w 1 r. śm.) 

1800 W intencji GMOP i Opiekuna ks. Bartka 

Sobota – 22.08.2020 r. – NMP Królowej 

  700 W intencji Panu Bogu wiadomej 

  830 + Danuta Wieczorkowska – Msza św. popogrzebowa 

1800 + Tomasz Empel 

1800 + Irena Żuchlińska (w 1 r. śm.) 

Niedziela – 23.08.2020 r. 

  700 + Marek Łopusiewicz (w 4 r. śm.) 

  930góra W intencji dzieci I Komunijnych 

  930dół + Mama Wanda (w 10 r. śm.) i tata Bronisław Przeworscy 

1100 O nawrócenie dla syna Patryka i córki Kingi 

1230 + Mąż Tadeusz Szraga (w 4 r. śm.), teściowie: Henryka i Aleksander 

1500 + Waldemar Bednarz, rodzice z obojga stron i zmarli z rodziny 

1500 + Andrzej Grzegorek (z okazji urodzin) 

1800 W podziękowaniu za posługę kapłańską, z prośbą o błogosławieństwo 

Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej na nowej parafii dla ks. Łukasza – 

intencja od grup działających w naszej parafii 


