
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na Uroczystość NMP Nieustającej Pomocy 

1. Dzisiaj na godz. 1100 do górnego kościoła zapraszamy na Mszę św. 

wszystkie dzieci. Dziękować będziemy Panu Bogu za miniony rok 

szkolny.  

2. Natomiast na Mszę  św. o godz. 12.30 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.  

3. Dzisiaj o godz. 15.00 odprawiona zostanie Msza św. dziękczynna  

za posługę ks. Marcina Banacha, który z dniem 1 lipca br. mianowany 

został proboszczem Parafii pw. bł. Marii Karłowskiej w Toruniu. 

4. Każdego dnia zapraszamy na półgodzinną adorację Najświętszego 

Sakramentu. Wystawienie rozpoczyna się o godz. 17.30 a kończy 

nabożeństwem czerwcowym. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

6. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: 

 I czwartek – nabożeństwo o dar nowych powołań kapłańskich  

i zakonnych o godz. 17.30. 

 I piątek – Msza św. wotywna do NSPJ o godz. 7.00 i 18.00.  

Koronka do Miłosierdzia Bożego i wystawienie Najświętszego 

Sakramentu wyjątkowo o godz. 16.00. Okazja do spowiedzi 

od godz. 17.00 do 18.00. O godz. 17.15 i 17.30 – możliwość 

przyjęcia Komunii Świętej.  

 I sobota – po Mszy św. o godz. 7.00 zapraszamy na modlitwy 

wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy całego 

świata. 

7. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Wiesława Tomaszewska z ul. Korczaka 15, lat 68, 

+ Joanna Borkowska z Osnabrück w Niemczech, lat 49, 

+ Wanda Pieńczewska z ul. Śniadeckich 27, lat 80, 

+ Bożena Górkowska z ul. Śniadeckich 64, lat 70, 

+ Piotr Topolewski z ul. Śniadeckich 29, lat 73.   

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 

 
 

 

Biskup Wiesław Śmigiel odwołał udzieloną dyspensę 

Przypominamy, że z dniem 20 czerwca Biskup Wiesław Śmigiel odwołał 

udzieloną dyspensę od uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej oraz 

w święta nakazane. 

Piesza pielgrzymka do Chełmna 

W najbliższy piątek o godz. 5.00 rano z parafii św. Józefa Oblubieńca  

w Grudziądzu – Mniszku wyruszy piesza pielgrzymka do Chełmna. 

Pielgrzymkę poprowadzi ks. Mariusz Ciesielski z naszej parafii. Koszt 

powrotu autokarem – 10 zł. Zapisy w Biurze Parafialnym lub telefonicznie 

u ks. Mariusza 722 103 195. 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. Wyjazd o godz. 8.30. Zbiórka przy wejściu do kościoła. 

Ofiary można składać przy pomocy karty bankowej 

Parafia nasza posiadając konto w Banku PEKAO SA otrzymała propozycję 

bezpłatnego terminala do obsługi kart bankowych. W związku z tym  

od jutra ofiary na rzecz parafii można składać w Biurze Parafialnym 

również przy pomocy karty bankowej. 
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Pielgrzymka lotnicza do Medziugorje  
Parafia nasza organizuję w dniach od 2 do 9 wrzesień 2021 pielgrzymkę 

lotniczą do Medziugorje.  

CENA: 1430 zł od osoby + bilet lotniczy 735 zł (tylko z bagażem 

podręcznym 8 kg) lub bilet  lotniczy 1365 zł od osoby (bagaż rejestrowany 

20 kg + podręczna walizka na kółkach 55 x 40 x 23 cm + bagaż podręczny 

8 kg 40 x 30 x 20 cm ) – ceny z dnia 25.06.2021. Koszt przelotu może się 

nieznacznie zmienić. Dokładny program można pobrać w Biurze 

Parafialnym.                            Zarys programu 

2.09.2021 – czwartek Spotkanie na lotnisku w Gdańsku Rębiechowie o godz. 11.45. 

Wylot do Chorwacji o godz. 14:00. Przylot na lotnisko w Splicie. Przepakowanie 

się do autokaru. Przejazd do Medziugorje. Wizyta w kościele parafialnym 

św. Jakuba i nawiedzenie Sanktuarium Królowej Pokoju. 

3.09.2021 – piątek Poranne wejście na Górę Objawień (Podbrodo) Przejazd  

do Kravicy  słynącej z przepięknych wodospadów. Powrót do hotelu w Medziugorje. 

Czas na indywidualną modlitwę.  

4.09.2021 – sobota Wizyta w ośrodku Cenacolo w Medziugorje. Czas  

na indywidualne modlitewne skupienie. W godzinach popołudniowych wyjazd  

na zwiedzanie Mostaru. 

5.09.2021 – niedziela Dla chętnych piesza wyprawa na Drogę Krzyżową na górę 

Kriżevac. Czas przeznaczony na indywidualną modlitwę. 

6.09.2021 – poniedziałek Przejazd autokarem do Dubrownika. Powrót  

do Medziugorje. Możliwość udziału w wieczornych uroczystościach religijnych. 

7.09.2021 – wtorek Przejazd autokarem nad Morze Adriatyckie do turystycznej 

miejscowości Gradac. Udział w rejsie na wyspę Havr do rybackiej wioski Sućuraj. 

Wizyta w miejscowym kościele. Czas na plażowanie i kąpiel na wyspie. Przejazd 

do Medziugorje. 

8.09.2021 – środa Dzień na modlitwę, indywidualne przemyślenia, podsumowanie 

pobytu i pożegnanie z Medziugorje. Możliwość udziału w wieczornych 

uroczystościach religijnych.  

9.09.2021 – czwartek Wyjazd z Medziugorje. Przejazd do Splitu w Chorwacji. 

Wizyta na starym mieście. Przejazd na lotnisko w Splicie o godz.19:00. Przylot  

do Gdańska o godz. 23:50. 

 
 INTENCJE 28.06.2021 r.  –  04.07.2021 r. 

Poniedziałek – 28.06.2021 r. 
  700 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i pomoc 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów i ich rodzin 

  830 + Bogusław Rombalski – Msza św. popogrzebowa  

1800 + Dionizy Łukasik (w 6 r. śm.) i Wanda Łukasik oraz Stanisława Łukasik 

(w 3 r. śm.) 

 

Wtorek – 29.06.2021 r. – Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
  700 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, dary 

Ducha Świętego dla Piotra w dniu imienin 

  830 + Stefan Maksym (z okazji urodzin i Dnia Ojca), brat Piotr (z okazji imienin) 

1800 + Tata Bronisław (w 21 r. śm.), Zofia, Bogumiła, Wioleta, Stanisław, 

Grzegorz i dusze w czyśćcu cierpiące 

Środa – 30.06.2021 r. 
  700 + Mąż Henryk (w 60 r. śm.), córka Katarzyna (w 27 r. śm.) oraz rodzice  

i brat 

  830 + Lucyna Prarat, Elżbieta Bączkowska, Teresa Szczepanowska 

  830 + Wojciech Fojut (w 16 r. śm.), Jadwiga i Józef Fojut, ojciec Julian i zmarli 

z rodziny 

1800 + Alicja Kmiecik (w 2 r. śm.) 

1800 W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy podczas Nowenny 

Czwartek – 01.07.2021 r. 

  700 + Antoni Przerwa 

  830 + Teresa Zawacka (w 5 r. śm.), Gerard Zawacki (w 1 r. śm.) – intencja  

od córki, wnuczki i prawnuczki 

1800 + Maria i Benedykt Wyszyńscy 

Piątek – 02.07.2021 r. 

  700 + Teresa Obodzińska – Msza św. popogrzebowa 

  830 + Mąż Marian (w dniu imienin) i rodzice z obojga stron 

1800 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, dary 

Ducha Świętego, łaskę zdrowia dla Dariusza z okazji 45 r. urodzin 

Sobota –  03.07.2021 r. – św. Tomasza Apostoła 

  700 Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko 

Niepokalanemu Sercu NMP 

  830 + Bogdan Cichocki – intencja od siostry z mężem 

1800 + Józef Knuth (w 3 r. śm.), zmarli z rodziny Knuth i Lukrawskich 

Niedziela - 04.07.2021 r. 

  700 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, łaskę zdrowia dla Macieja 

i Czesławy 

  930 W intencji Żywego Różańca  

1100 O nawrócenie córki Kingi i syna Patryka  

1100 W podziękowaniu za otrzymaną łaskę wyzdrowienia i dalszą opiekę Bożą 

dla Marka – intencja od rodziny 

1230 + Zygmunt Klimczuk (w r. śm.) oraz zmarli z rodziny 

1230 + Grażyna Pękała – Janik (z okazji urodzin) 

1500 + Marian Rymanowski (w 13 r. śm.) i zmarli z rodziny z obojga stron 

1800 + Wacław Zieliński (z okazji urodzin) – intencja od żony z rodziną 


