
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XXI Niedzielę Zwykłą 

1. Podczas zbiórki do puszek na rzecz poszkodowanych w Bejrucie, 

która miała miejsce w ubiegłą niedzielę zebraliśmy i przekazaliśmy  

na konto Caritas Polska 4.560 zł. Serdecznie dziękujemy za tę ofiarność. 

2. W dniu dzisiejszym o godz. 930 w górnym kościele będzie miało miejsce 

przyjęcie grupy 22 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 do górnego kościoła 

zapraszamy osoby, które nie mają dzieci do Przyjęcia. 

3. Dekretem Biskupa Wiesława Śmigla odwołany został z naszej parafii 

ks. Łukasz Światowski. Od jutra będzie pełnił funkcję wikariusza  

w parafii św. 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 dniu dzisiejszym podczas Mszy św. o godz. 1800. 

4. Dekretem Biskupa Wiesława Śmigla od jutra w miejsce ks. Łukasza  

funkcję wikariusza w naszej parafii pełnił będzie ks. Mariusz 

Ciesielski, który do dzisiaj jest wikariuszem w parafii św. Antoniego  

w Toruniu. 

5. Zakupiliśmy już zamykany konfesjonał z ławeczką dla ludzi starszych. 

O obecności kapłana w konfesjonale świadczy zapalona pośrodku 

lampka. Gdy świeci się na zielono oznacza, że nikt się nie spowiada. Gdy 

świeci się na czerwono oznacza, że nie wolno wchodzić, bo ktoś się 

spowiada. Chcąc usiąść podczas spowiedzi należy przechylić na dół 

siedzisko. Jeszcze raz dziękujemy za ofiary. Wpłaciliśmy do tej pory 

28.000 zł. Pozostało jeszcze do wpłacenia 10.000 zł. 

6. W środę obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny 

Częstochowskiej. O godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy poprzedzona śpiewem Godzinek. Po Mszy św. o godz. 1800 

będzie miło miejsce  odnowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. 

7. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Tomasz Lemański z ul. Śniadeckich 82, lat 68, 

+ Irena Bonisławska z ul. Śniadeckich 62, lat 72, 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…  

 

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 na koncert z okazji  

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

W piątek 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. 

 

Zaproszenie na uroczystość dziękczynną Radia Maryja 

Biuro Radia Maryja w Grudziądzu 5 września (sobota) 2020 r. organizuje 

autokarowy wyjazd do Torunia do Sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy 

Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II na uroczystość dziękczynienia w 

Rodzinie. Zapisy w Biurze Parafialnym i w Biurze Radia Maryja przy 

kościele św. Mikołaja (Fara) oraz telefonicznie: Ludwika 720 159 496, 

Emilia 692 661 734. Zbiórka na Strzemięcinie przy Aptece obok przystanku 

autobusowego. 

Zaproszenie dla seniorów 

Serdecznie zapraszamy seniorów do udziału w zajęciach Klubu Seniora. 

Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Zapisywać się można w Biurze Fundacji 

Inicjatyw Społecznych Źródło obok naszego Biura Parafialnego  

w godzinach od 900 do 1500. 
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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. 

Zapraszamy na 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. 

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 

  

INTENCJE 24.08.2020 r. – 30.08.2020 r. 

Poniedziałek – 24.08.2020 r. – św. Bartłomieja 

  700  

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

błogosławieństwo i zdrowie dla Rodziny oraz w pewnej intencji 

1800 + Urszula Musalewska (w 17 r. śm.) i zmarli z rodziny 

Wtorek – 25.08.2020 r.  
  700  

  830 + Pradziadkowie: Kastelik i Sroka 

1800 + Felicja i Adam Kobylaccy 

 

Środa – 26.08.2020 r. – NMP Częstochowskiej 

  700 + Krystyna i Józef Zaborowscy 

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

i opiekę Matki Bożej dla rodziny 

1800 + Teresa (w dniu 90 urodzin) i Edmund (z okazji urodzin) 

Czwartek – 27.08.2020 r. – św. Moniki 

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

Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin 

  830 W intencji Panu Bogu wiadomej 

1800 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego, 

opiekę Matki Najświętszej dla Kingi i Marty z okazji rozpoczynającego 

się roku szkolnego 

Piątek – 28.08.2020 r. – św. Augustyna 

  700  

  830 + Zmarli z rodziny: Lenckowskich, Cieszewskich i Nawrockich  

1800 W podziękowaniu za życie i pracę Kapelana Solidarności ks. Jerzego 

Popiełuszki dla dobra Kościoła, Ojczyzny i Świata, z prośba o rychłą 

kanonizację 

Sobota – 29.08.2020 r. – męczeństwo św. Jana Chrzciciela 

  700 + Tomasz Grubiński (w 8 r. śm.) – intencja od żony 

  830  

1800 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo 

i opiekę Matki Bożej dla Ewy i Mirosława w 30 rocznicę sakramentu 

małżeństwa 

1800 + Kazimierz Kwiatkowski (w 17 r. śm.) 

Niedziela – 30.08.2020 r. 

  700 + Grażyna Zielińska (w 6 r. śm.) i rodzice z obojga stron 

  930 Msza św. za miasto i Ojczyznę 

1100 W intencji Panu Bogu wiadomej 

1100 + Kazimiera (w 9 r. śm.), Jadwiga (w 15 r. śm.), Stanisław i Bronisław 

oraz brat Mieczysław i bratowa Dorota 

1230 + Lucyna Paczkowska (w 15 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1230 + Józef Piotrowski (w 9 r. śm.) – intencja od żony i dzieci 

1230 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo 

i opiekę Matki Bożej dla Dominiki w dniu 18 urodzin 

– intencja od rodziny  

1500 + Rodzice: Zofia i Edmund, brat Eugeniusz i dziadkowie  

1500 + Zbigniew Składanek – Msza św. popogrzebowa 

1800 + Helena, Jan, Stanisław Lewandowscy i Zygmunt 


