
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na X Niedzielę Zwykłą 

1. Trwają dni eucharystyczne, znane dawniej jako oktawa Bożego Ciała. 

Do najbliższego czwartku włącznie Msza Święta o godz. 18.00 kończyć 

się będzie nabożeństwem czerwcowym i procesją eucharystyczną wokół 

kościoła. Wyjątkiem jest dzisiejsza niedziela, gdyż nabożeństwo 

czerwcowe i procesja eucharystyczna odbędzie się po Sumie o godz. 9.30. 

2. W najbliższy poniedziałek o godz. 19.00 – spotkanie Akcji Katolickiej. 

3. W środę o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

4. W czwartek o godz. 19.00 – spotkanie Wspólnoty Modlitewno – 

Ewangelizacyjnej Emaus. Temat spotkania: Dz 3,12-26. 

5. W piątek obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.  

O godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie Adoracji 

Najświętszego Sakramentu, która potrwa do godz. 16.30.  

Msze św.  odprawimy o godz. 7.00, 8.30, 16.30 i 18.00. Nabożeństwo 

czerwcowe rozpocznie się o godz. 17.30 odśpiewaniem litanii 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ze względu na uroczystość  

w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów 

mięsnych. Z tego samego względu Msza św. zbiorowa za zmarłych 

zostanie odprawiona w piątek 18 czerwca o godz. 16.30. 

6. Od najbliższej soboty zapraszamy na codzienną adorację 

Najświętszego Sakramentu. Wystawienie rozpocznie się o godz. 17.30, 

a zakończy nabożeństwem czerwcowym. 

7. W najbliższą niedzielę – kolekta gospodarcza, przeznaczona na bieżące 

potrzeby naszej parafii. Za złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg 

zapłać”. 

8. W tym tygodniu w Poradni Rodzinnej dyżurują: w środę od 16.30 

do 17.30 – doradca rodzinny, w czwartek od 16.00 do 18.00 – prawnik. 

Aby skorzystać z porady należy zgłosić się wcześniej telefonicznie 

dzwoniąc pod numer 887 733 111. 

9. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Teresa Obodzińska z ul. Śniadeckich 66, lat 72, 

+ Ryszard Opoń z ul. Jackowskiego 44, lat 77. 

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: 

Poniedziałek od 16.00 do 17.00  

Środa od 10.00 do 11.00 oraz od 16.00 do 17.00 

Piątek od 10.00 do 11.00 oraz od 16.00 do 17.00 

 
 

 

Nabożeństwo Fatimskie z Procesją Światła 

W niedzielę 13 czerwca zapraszamy na kolejne nabożeństwo fatimskie, 

będące odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej  

i do czynienia pokuty za grzeszników. Początek nabożeństwa o godz. 20.00. 

Program: 

 Wprowadzenie (w kościele) 

 Pierwsza Tajemnica Radosna Różańca – prowadzą Rodziny 

Szensztackie i Akcja Katolicka, którzy poniosą figurę do II stacji. 

 Druga Tajemnica Radosna Różańca – prowadzi Żywy Różaniec, który 

poniesie figurę do III stacji. 

 Trzecia Tajemnica Radosna Różańca – prowadzi Wspólnota Ojca Pio, 

która poniesie figurę do IV stacji. 

 Czwarta Tajemnica Radosna Różańca – prowadzi Apostolat Margaretka 

i Rycerstwo Niepokalanej, którzy poniosą figurę do V stacji. 

 Piąta Tajemnica Radosna Różańca – prowadzi Bractwo św. Józefa  

i Wspólnota Ewangelizacyjna Emaus, którzy poniosą figurę końca. 

 Na zakończenie Nabożeństwa odśpiewamy Apel Jasnogórski. 

Prosimy o zabranie ze sobą świec. 

O udekorowanie Figury Matki Bożej poprosimy Żywy Różaniec. 
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Wystawa „Na skrzydłach Miłości” 

Z wielką radością pragniemy zaprosić Drogich Parafian do zapoznania się  

z wystawą „Na skrzydłach Miłości”, która w tym tygodniu zostanie 

zainstalowana w naszym kościele. Tematyka wystawy nawiązuje  

do wydarzeń z pontyfikatów trzech kolejnych papieży: św. Jana Pawła II, 

Benedykta XVI i Franciszka. Uwiecznione na fotografiach sceny rozgrywały 

się w różnych miejscach świata.  

Wystawa została zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. W naszym kościele prezentowana będzie  

do końca czerwca. Województwo kujawsko-pomorskie, któremu patronuje 

św. Jan Paweł II, jest miejscem, które chce nam wszystkim przybliżyć ważną 

misję ostatnich trzech papieży. Ta misja zawiera się w słowie „DIALOG”. 

Dla wszystkich przywołanych papieży „DIALOG” był i jest słowem, które 

ma swoją treść, wartość i konkretny wymiar. Był rozumiany i podejmowany 

przez nich w różnych wymiarach: międzyreligijnym, międzykulturowym 

oraz międzynarodowym. Dzięki takiemu podejściu właśnie tym papieżom 

udało się rozwiązać wiele konfliktów, zbudować porozumienie i nawiązać 

relacje, najpierw między osobami, później grupami społecznymi, a w końcu 

i państwami.  

INTENCJE 07.06.2021 r.  –  13.06.2021 r. 

Poniedziałek – 07.06.2021 r. 
  700 + Stefania Szymkowiak i Stanisław Klóska 

  830 + Walenty Krzak – Msza św. popogrzebowa 

  830 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Joanny Soberskiej 

1800 + Jan i Czesława, Jan i Helena, zmarli z obojga stron i dusze w czyśćcu 

cierpiące 

1800 Msza św. przebłagalna za grzechy rodziny Jarco i Todorow (29) 

Wtorek – 08.06.2021 r. – św. Jadwigi Królowej 
  700 + Barbara Szczapińska (w 3 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron 

– intencja od męża   

  830 + Władysław Orzepowski – intencja od córki 

1800 + Danuta Świeżawska – Msza św. popogrzebowa 

1800 Msza św. przebłagalna za grzechy rodziny Jarco i Todorow (30) 

Środa – 09.06.2021 r. 
  700 + Barbara Czyżewska – Msza św. popogrzebowa 

  830 + Paulina, Stefan, Jerzy Kwapich 

1800 + Rajmund i Zenon Warot  

1800 W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy podczas Nowenny 

Czwartek – 10.06.2021 r. 

  700  

  830 + Adam Gniot (z okazji urodzin) – intencja od żony i córki 

1800 + Stanisław Lutowski – Msza św. popogrzebowa  

1800 + Mateusz 

1800 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej 

dla Józefy i Stanisława z okazji 47 rocznicy ślubu oraz o zdrowie dla całej 

rodziny 

Piątek – 11.06.2021 r. – Najświętszego Serca Pana Jezusa 

  700 + Gizela Zielony (w 30 dniu po pogrzebie) 

  830 + Rodzice: Jadwiga i Roman Reńscy, babcia Kazimiera Reńska 

1630 

1800 + Tata Stanisław, dziadkowie Michalina i Stefan Bialik oraz Marianna  

i Czesław Morzyc 

1800 + Wnuczka Klaudia i dziadkowie: Roman i Krystyna 

Sobota –  12.06.2021 r. – Niepokalanego Serca NMP 

  700  

  830 O Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej  

dla małżeństwa Karoliny i Rafała oraz dzieci: Leny, Natana i Laury 

1800 + Małgorzata Zajkowska (w 1 rocznicę śmierci) – intencja od męża, dzieci 

i rodziny Świeczkowskich  

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

opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Sandry i Macieja z okazji 11 rocznicy 

ślubu 

Niedziela - 13.06.2021 r. 

  700 + Władysława Roszkowska (w 19 rocznicę śmierci) oraz zmarli z rodziny 

  930 + Dariusz Baran (w rocznicę śmierci) i zmarli z rodziny 

  930 W intencji Rodzin Szensztackich 

1100 + Władysława, Leszek, Antoni (z okazji imienin) oraz zmarli z rodziny 

1100 O nawrócenie syna Patryka i córki Kingi 

1230 + Rodzice: Teodozja i Jan (w 30 rocznicę śmierci), siostra i bracia  

oraz zmarli z rodziny 

1230 + Mirosław Kacała (w dniu urodzin) 

1230 + Żona Halina Tolla (w dniu urodzin) 

1500 + Bernardyna Sobieraj (w 34 rocznicę śmierci), Apolonia Osmańska 

(w 11 rocznicę śmierci) i zmarli z rodziny 

1500 + Rodzice: Antonina i Bolesław, kuzyn Adam i rodzice chrzestni 

1800 + Irena i Wacław Wiśniewscy – Msza św. popogrzebowa 

1800 Aby Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej wezwanie z Fatimy 

poznał i wypełnił świat 


