
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XII Niedzielę Zwykłą 

1. Z dniem dzisiejszym, tj. od 20 czerwca Biskup Wiesław Śmigiel 

odwołał udzieloną dyspensę od uczestnictwa we Mszy świętej 

niedzielnej oraz w święta nakazane. 

2. Dzisiaj po Mszy św. – zbiórka do puszek na działalność Caritas 

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

3. Każdego dnia z wyjątkiem środy zapraszamy na półgodzinną adorację 

Najświętszego Sakramentu. Wystawienie rozpoczyna się o godz. 17.30 

a kończy nabożeństwem czerwcowym. 

4. W najbliższy wtorek na godz. 19.00 do dolnego kościoła zapraszamy 

Parafialną Radę Duszpasterską i Ekonomiczną oraz 

odpowiedzialnych za poszczególne wspólnoty działające w naszej 

parafii. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

6. W czwartek o godz. 19.00 – ostatnie przed wakacjami spotkanie 

Wspólnoty Modlitewno – Ewangelizacyjnej Emaus. 

7. W piątek o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie 

Adoracji Najświętszego Sakramentu. O godz. 16.30 – spotkanie Grupy 

Modlitwy Ojca Pio. 

8. W najbliższą niedzielę na godz. 1100 do górnego kościoła zapraszamy 

wszystkie dzieci na Mszę  św., w czasie której będziemy dziękować 

Panu Bogu za miniony rok szkolny.  

9. Natomiast na godz. 12.30 na Mszę  św. zapraszamy młodzież, 

zwłaszcza uczącą się obecnie w klasach ósmych. Po Mszy św. spotkanie 

informacyjne dla osób, które od jesieni będą chciały uczestniczyć  

w przygotowaniach do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Zapraszamy 

również rodziców kandydatów do bierzmowania. 

10. Ks. Marcin Banach – dyrektor Grudziądzkiego Centrum Caritas, 

pomagający  duszpastersko w naszej parafii w dniem 1 lipca 2021 r. 

mianowany został proboszczem Parafii pw. bł. Marii Karłowskiej  

w Toruniu. Msza św. dziękczynna za posługę ks. Marcina odprawiona 

będzie w naszym kościele w niedzielę za tydzień o godz. 15.00. 

11. W minionym tygodniu odeszła do wieczności: 

+ Kazimiera Tytkiewicz z ul. Śniadeckich 34, lat 89.    

Wieczny odpoczynek racz jej 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 

 
 

 

Piesza pielgrzymka na Jasną Górę 

W tym roku z diecezji Toruńskiej wyruszy piesza pielgrzymka na Jasną Górę  

w formie sztafety. Grupa Grudziądzka będzie pielgrzymować w sobotę 

7 sierpnia 2021 r. Osoby chętne, które chcą wziąć udział w pielgrzymce 

zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się dzisiaj  

po Mszy św. o godz. 18.00 w parafii św. Mikołaja, czyli w grudziądzkiej 

Farze. 

Piesza pielgrzymka do Chełmna 

W piątek 2 lipca o godz. 500 rano z parafii św. Józefa Oblubieńca  

w Grudziądzu – Mniszku wyrusza piesza pielgrzymka do Chełmna. 

Pielgrzymkę poprowadzi ks. Mariusz Ciesielski z naszej parafii. Koszt 

powrotu autokarem – 10 zł. Zapisy w Biurze Parafialnym. Serdecznie 

zapraszamy do udziału. 

Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca do Chełmna 

W sobotę 3 lipca będzie miała miejsce Diecezjalna Pielgrzymka Żywego 

Różańca do Chełmna. Zapraszamy do udziału wszystkich członków 

Żywego Różańca naszej parafii a także osoby rozważające wstąpienie do tej 

wspólnoty. Koszt przejazdu autokarem – 10 zł. Zapisy w Biurze 

Parafialnym. 
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Zaproszenie na uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy – 

Patronki Diecezji Toruńskiej 

Zapraszamy do udziału w uroczystości Matki Bożej Nieustającej Pomocy – 

Głównej Patronki Diecezji Toruńskiej, zarówno kapłanów, siostry zakonne 

jak i wiernych świeckich. 

Tegoroczna uroczystość centralna odbędzie się w niedzielę 27 czerwca, 

według następującego programu: 

 17.00 Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy na dziedzińcu Wyższego 

Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej (przewodniczy rektor 

seminarium), Plac Frelichowskiego 1 

 17.30 Procesja z ikoną M.B. Nieustającej Pomocy do kościoła 

sanktuaryjnego wzdłuż ulicy św. Józefa (obraz niosą przedstawiciele 

Służby Zdrowia i akolici) 

 18.00 Msza św. w sanktuarium M. B. Nieustającej Pomocy w Toruniu - 

przewodniczy ks. bp Wiesław Śmigiel 

o. Wojciech Zagrodzki CSsR 

kustosz sanktuarium M.B. Nieustającej Pomocy w Toruniu 

 INTENCJE 21.06.2021 r.  –  27.06.2021 r. 

Poniedziałek – 21.06.2021 r. – św. Alojzego Gonzagi 
  700 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i pomoc 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin 

  830 + Antonina, Bolesław (w r. śm.), Konrad  

1800 + Maria Rehmus – intencja od sąsiadów z ul. Śniadeckich 20, klatka I 

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

błogosławieństwo dla ks. Bartka z okazji 10 rocznicy święceń i rocznicy  

urodzin – intencja od Apostolatu Margaretka 

Wtorek – 22.06.2021 r. 
  700 + Zmarli z rodziny Janke   

  830 + Marian Szeligowski (w r. śm.) i rodzice z obojga stron 

1800 + Aleksandra Chylińska – Msza św. popogrzebowa 

1800 + Władysława Moździńska – Msza św. popogrzebowa 

Środa – 23.06.2021 r. 
  700 + Jan, Zenobia, Hieronim Fiszer oraz Jan, Waleria, Roman Dudek 

  830 + Łukasz Marosek (w r. śm.) 

  830 + Kazimierz Łucki i zmarli z rodziny – intencja od żony z rodziną 

1800 + Jan, Bronisław, Zygmunt 

1800 W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy podczas Nowenny 

 

Czwartek – 24.06.2021 r. – Narodzenie św. Jana Chrzciciela 

  700 + Danuta i Jan Waleccy oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

  830 + Jan Frączek (z okazji imienin i rocznicę śmierci) oraz zmarli z rodziny  

i dusze w czyśćcu cierpiące 

1800 + Ojciec Jan (w dniu imienin)  

1800 + Mąż Jan Skowron (z okazji imienin i Dnia Ojca), synowie: Jacek i Piotr, 

synowa Alicja oraz zmarli z rodziny 

Piątek – 25.06.2021 r. 

  700  

  830 + Mieczysław Marciszewski 

1800 + Halina Dylewska, rodzice: Jan i Janina, bratowa i szwagrowie 

1800 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, łaskę zdrowia i pomyślność 

w egzaminach dla wnuczki Magdaleny 

Sobota –  26.06.2021 r. 

  700 O Boże błogosławieństwo, przymnożenie wiary, nadziei i miłości dla 

małżonków: Roberta i Aleksandry  

  830 + Tata Józef (45 r. śm.), zmarli z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące 

  830 + Mieczysław Sennica i zmarli z rodziny 

1800 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej  

dla Marcina 

1800 + Jan Walkowiak oraz rodzice: Pawłowscy i Walkowiak  

1800 + Renata i Waldemar (w 10 r. śm.) Sulerzyccy oraz rodzice z obojga stron 

Niedziela - 27.06.2021 r. – NMP Nieustającej Pomocy 

  700 + Rodzice z obojga stron, Marian, Alfred, ks. Mieczysław, ciocia Katarzyna 

i zmarli z rodziny 

  930 + Mąż Edward Lipniewski (w 7 r. śm.), rodzice z obojga stron, zmarli  

z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące  

1100 Msza św. w intencji dzieci, rodziców, nauczycieli i wychowawców  

na zakończenie Roku Szkolnego  

1100 + Barbara Czyżewska – intencja od Iwony z rodziną 

1100 + Paweł Müller (w 4 r. śm.) 

1230 + Mąż Piotr Wiśniewski (z okazji imienin), rodzice z obojga stron, bracia, 

siostra Danuta i szwagrowie 

1230 + Tadeusz Serowiński 

1230 + Jan Myjak (w 15 r. śm.), zmarli z rodziny Myjaków i Konopków 

1500 + Irena Weneny i zmarli z rodziny Woźniak 

1500 W podziękowaniu za 5 letnią posługę w naszej parafii, z prośbą o dalsze 

Boże błogosławieństwo dla ks. Marcina – intencja od Parafian 

1800 + Czesław Kowal (w 37 r. śm.) oraz o zdrowie, opiekę Matki Bożej dla 

mamy z okazji 96 urodzin – intencja od dzieci z rodzinami 

1800 + Maria Rehmus – intencja od sąsiadów z ul. Śniadeckich 20, klatka I 


