
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XXV Niedzielę Zwykłą 

1. W dniu dzisiejszym kolekta przeznaczona jest na Wyższe Seminarium 

Duchowne w Toruniu, natomiast zbiórka do puszek  

na działalność Caritas w Grudziądzu. 

2. Od dzisiaj wznawiamy przygotowania do bierzmowania, które miało 

się odbyć na wiosnę, ale ze względu na epidemię nie odbyło się. 

Sakramentu tego udzieli Ksiądz Biskup Wiesław Śmigiel  

w piątek 13 listopada br. podczas Mszy św. o godz. 1800.  Kandydatów, 

którzy we wrześniu ubiegłego roku rozpoczęli przygotowania 

zapraszamy dzisiaj na Mszę św. o godz. 1500, po której odbędzie się 

spotkanie formacyjne w dolnym kościele. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. Po Nowennie Msza św. w intencjach 

polecanych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej podczas 

Nowenny. Po wieczornej Mszy św. – spotkanie Kręgu Biblijnego. 

4. W czwartek po Mszy św. o godz. 1800 – adoracja Pana Jezusa  

w Najświętszym Sakramencie, na którą zaprasza Wspólnota 

Modlitewno-Ewangelizacyjna Emaus. 

5. W piątek o godz. 1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie 

Adoracji Najświętszego Sakramentu, która potrwa tradycyjnie  

do godz. 1800. 

6. W sobotę o godz. 1100 – spotkanie ministrantów i lektorów.  

7. W najbliższą niedzielę tj. 27 września o godz. 930 w górnym kościele 

będzie miało miejsce przyjęcie grupy 50 dzieci do I Komunii św.  

W związku tym w dolnym kościele odprawiona zostanie Msza św.  

w  intencji Miasta i Ojczyzny. Do dolnego kościoła na godz. 930 lub na 

inne Msze św., do górnego kościoła czyli na godz. 700, 1100, 1230, 1500 i 

1800 zapraszamy osoby, które nie mają dzieci do Przyjęcia. 

8. W odpowiedzi na apel Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Migracji, 

Turystyki i Pielgrzymek w najbliższą niedzielę będzie miała miejsce 

zbiórka do puszek na pomoc poszkodowanym podczas pożaru 

w obozie dla uchodźców na wyspie Lesbos. 

9. W minionym tygodniu zmarli: 

+ Stanisław Sadowski z ul. Korczaka 27, lat 58 

+ Bernadeta Winowiecka z ul. Śniadeckich 28, lat 71 

+ Elżbieta Garbacka z ul. Korczaka 15, lat 72 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

 

BIULETYN PARAFIALNY 
Parafia Św. Maksymiliana Kolbe 
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Konto parafialne:  
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Biuro parafialne czynne: 

w środę i piątek 

od 1000 do 1100 oraz od 1630 do 1730 

  
 

                        

Zapraszamy Festiwal Muzyki Organowej 

Serdecznie zapraszamy na ostatni już koncert w ramach IV Festiwalu 

Muzyki Organowej i Kameralnej w Grudziądzu. Odbędzie się on  

w dniu dzisiejszym o godz. 1600 w naszym kościele. 

Będzie to Koncert papieski w 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.  

Po raz pierwszy usłyszymy połączenie brzmienia organów z fagotem.  

Na organach grać będzie Hanna Dys, na fagocie Mirosław Pachowicz, którzy 

zaprezentują utwory min. J.S. Bacha, W.A. Mozarta, M. Ravela. Usłyszymy 

także kilka wierszy, których autorem jest Karol Wojtyła. 

Koncert ten będzie transmitowany 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. 

Zapraszamy na zajęcia Klubu Seniora 

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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Ojciec Pio – człowiek, który stał się modlitwą 

Ojciec Pio zadziwił cały świat swoim niezwykłym życiem i gorącą wiarą. 

Przede wszystkim był – tak samo jak inny stygmatyk, święty Franciszek – 

żywym obrazem Chrystusa Ukrzyżowanego. Krzyż Zbawiciela stał się dla 

niego szkołą kapłaństwa i źródłem miłości wobec ludzi, których spowiadał, 

uzdrawiał i pocieszał. Był spowiednikiem, którego Bóg obdarzył łaską 

przenikania ludzkich sumień. Kiedy odprawiał Mszę świętą, wszyscy 

wiedzieli, że na ołtarzu rzeczywiście dokonuje się wielka tajemnica wiary. 

Otrzymał dar bilokacji i poznania języków obcych, których nigdy nie 

studiował. Przewidywał przyszłość, uzdrawiał słowem, dotykiem, a także na 

odległość. Był człowiekiem nieustannej modlitwy, czcicielem Matki Bożej. 

Jako młody kapłan cieszył się opinią pobożnego mnicha, lecz w pierwszych 

latach życia zakonnego niczym się specjalnie nie wyróżniał. Przełożeni mieli 

z nim sporo kłopotu. Ciągle niedomagał, a lekarze nie umieli zdiagnozować 

jego choroby. W latach 1909–1916 musiał kilkakrotnie wyjeżdżać do 

rodzinnego domu, gdyż tylko w Pietrelcinie odzyskiwał siły. Dziś wiemy, że 

był to okres przygotowań do późniejszej misji. 

INTENCJE 21.09.2020 r. – 27.09.2020 r. 

Poniedziałek – 21.09.2020 r. – św. Mateusza 

  700 + Mama Leokadia Dudzik (w 17 r. śm.), tata Józef (w 59 r. śm.) i zmarli  

z rodziny 

  830 + Józefa Cieszewska (w 3 r. śm.) i zmarli z rodzin obojga stron 

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

i opiekę Matki Bożej dla Grażyny i Jana Furmankiewicz w 46 rocznicę 

ślubu oraz dla całej rodziny 

1800 + Jan Skowron (w 2 r. śm. i z okazji 81 urodzin) oraz zmarli z rodziny 

Skowron i Wronieckich 

1800 + Anna Dłużyńska (w 1 r. śm.) 

1800 + Mąż Marek (w dniu urodzin), rodzice: Jan i Anna, brat Jerzy, bratanek 

Adam 

Wtorek – 22.09.2020 r. 
  700  

  830 + Monika Kulwicka (w 2 r. śm.), Jan Kulwicki (w 26 r. śm.) 

– intencja od córki i syna z rodzinami 

1800 + Tomasz Lemański – Msza św. popogrzebowa 

1800 + Danuta Skrzyniecka (w 2 r. śm.) 

Środa – 23.09.2020 r. – św. Ojca Pio 

  700  

  830 

1800 W intencji Panu Bogu wiadomej 

1800 + Mąż Jerzy Sielski (w 10 r. śm.) 

1800 W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy podczas Nowenny 

Czwartek – 24.09.2020 r. 

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

opiekę Matki Bożej dla Marii w dniu urodzin 

  830  

1800 + Córka Joanna Drzymalska (w dniu urodzin) 

1800 + Mąż i ojciec Ryszard (w 12 r. śm.) oraz teściowie, rodzice, bracia 

 i szwagier 

Piątek – 25.09.2020 r. 

  700 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o łaskę zdrowia, Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Agnieszki i Wojciecha 

w 15 rocznicę ślubu 

  830  

1800 Mąż Grzegorz (w r. śm.), ojciec Władysław, Maria Lisiewicz i zmarli  

z rodziny 

1800 + Jerzy Brzezicki (w 1 r. śm.) 

Sobota – 26.09.2020 r. 

  700  

  830  

1600 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Gertrudy i Jana Rząca w 50 rocznicę 

zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego 

1800 + Córka Agnieszka Haziak (w 21 r. śm.) 

1800 + Rodzice: Anna Kulig (w 28 r. śm.) i Piotr (w 17 r. śm.) 

1800 + Felicja Wesołowska (w 2 r. śm.), rodzice: Rozalia i Edmund 

Wesołowscy 

Niedziela – 27.09.2020 r. 

  700 + Rodzice: Antonina i Alfred, zmarli z rodziny oraz dziadkowie 

z obojga stron 

  930góra W intencji dzieci I Komunijnych 

  930dół Msza św. za Miasto i Ojczyznę 

1100 + Bonifacy Malinowski (w dniu urodzin) 

1230 + Irena Bonisławska – Msza św. popogrzebowa 

1230 + Brat Benedykt Kruk (w dniu urodzin) oraz zmarli rodzice i bracia Kruk, 

ciotka Marta, siostra Helena, rodzice Pawłowscy 

1500 + Roman Chrościński – Msza św. popogrzebowa 

1800 + Julian Podlipalin (w 5 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron 

1800 + Edmund Wiśniewski (w 2 r. śm.) – intencja od żony, rodzice z obojga 

stron, zięć Marek Orzechowski (w 13 r. śm.) – intencja od żony Grażyny  

i teściowej 


