
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XIV Niedzielę Zwykłą 

1. Każdego dnia, z wyjątkiem środy, zapraszamy na półgodzinną adorację 

Najświętszego Sakramentu. Wystawienie rozpoczyna się 

o godz. 17.30. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

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

Adoracji Najświętszego Sakramentu, która potrwa do godz. 16.20.  

O godz. 16.30 – Msza św. zbiorowa za zmarłych. 

4. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza, którą polecamy ofiarności 

wiernych.  

5. W niedzielę 11 lipca o godz. 9.30 w górnym kościele będzie miało 

miejsce przyjęcie ostatniej 4 osobowej grupy dzieci do I Komunii św. 

Prośmy, aby nie zajmować 4 pierwszych ławek zostawiając je rodzinom 

dzieci. 

6. Na czas wakacji Biuro Parafialne czynne będzie: w poniedziałki, środy 

i piątki wyłącznie w godzinach popołudniowych od 16.00 do 17.00.  

W sprawach pilnych można dzwonić pod numer telefonu: 887 733 111. 

 

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. 

Jubileusze u Księży Marianów 

30 czerwca księża marianie w Grudziądzu świętowali dwa jubileusze: 

350 - lecie Zgromadzenia Księży Marianów oraz 50-lecie mariańskiego 

Ośrodka Duszpasterskiego w Grudziądzu. 

Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Wiesław Śmigiel. 

Dziękował księżom marianom za pracę na rzecz naszej diecezji, a niegdyś 

za walkę o utworzenie parafii w Grudziądzu. W sposób szczególny wyraził 

wdzięczność wobec opuszczającego naszą diecezję ks. Andrzeja Siejaka,  

a jednocześnie serdecznie przywitał ks. Dariusza Hirscha, który od września 

obejmie urząd proboszcza mariańskiej parafii. 

Małgorzata Borkowska 

 

 

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 

 
 

 

Uroczystość beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego  

i Matki Elżbiety Czackiej 

Uroczystość beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety 

Czackiej odbędzie się 12 września o godz. 12:00 w Świątyni Opatrzności 

Bożej w Warszawie-Wilanowie. 

Wspólna beatyfikacja uzasadniona jest przede wszystkim faktem, iż przez 

lata obu przyszłych błogosławionych łączyła duchowa więź, odkąd ich drogi 

splotły się w latach 20. XX wieku. 

Uroczystości będzie przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt 

Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Obecna będzie również delegacja 

gości z Watykanu, jak również zaproszeni przewodniczący episkopatów 

Europy oraz członkowie Konferencji Episkopatu Polski. W koncelebrze 

Mszy Świętej beatyfikacyjnej wezmą udział przedstawiciele duchownych  

z poszczególnych diecezji w Polsce. W uroczystości będą także 

uczestniczyły reprezentacje zakonów oraz reprezentanci wiernych świeckich 

z poszczególnych diecezji. Z woli papieża Franciszka uroczystość będzie 

mieć charakter skromny i godny. Godny, gdyż dotyczy Prymasa Tysiąclecia, 

jednej z najważniejszych postaci w historii Kościoła w Polsce i Kościoła 

Powszechnego XX wieku, skromny - gdyż oprawa uroczystości musi - także 

w wymiarze symbolu - odpowiadać czasom pandemii i jej konsekwencjom 

w wymiarze duchowym, społecznym, ekonomicznym i sanitarnym. 

Nr 1217 

04.07.2021 r. 

http://www.maksymilian.grudziadz.pl/
mailto:parafia@maksymilian.grudziadz.pl


Pielgrzymka lotnicza do Medziugorje  
Parafia nasza organizuje w dniach od 2 do 9 września 2021 r. pielgrzymkę 

lotniczą do Medziugorje. Jest jeszcze 12 wolnych miejsc. 

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 05.07.2021 r.  –  11.07.2021 r. 

Poniedziałek – 05.07.2021 r. 
  700 W pewnej intencji 

  830 + Weronika Nowek (w dniu urodzin), tata Konstanty, brat Mieczysław  

i Henryk (w rocznicę śmierci) oraz bratowa Halina i zmarli z rodziny  

1800 + Krystyna Kozłowska – Msza św. popogrzebowa 

Wtorek – 06.07.2021 r. – Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej 
  700 O zdrowie dla Joanny Soberskiej i Czesławy Stachowskiej 

  830 + Kazimiera Tytkiewicz – intencja od I róży różańcowej 

1800 + Barbara Szydło – intencja od brata i rodziny 

Środa – 07.07.2021 r. 
  700 + Zaleska Elżbieta (w 2 rocznicę śmierci) i zmarli z rodziny obojga stron 

  830 + Wiesława Tomaszewska – intencja od Grzegorza Zdunowskiego  

z rodziną  

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

na kolejne lata dla Stanisławy i Zenona Katewicz z okazji 40 lecia 

małżeństwa 

1800 W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy podczas Nowenny 

Czwartek – 08.07.2021 r. – św. Jana z Dukli 

  700 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie  

i błogosławieństwo Boże na dalsze lata życia dla siostry Justyny (w 70 r. 

urodzin) i syna Pawła ( w 36 r. urodzin) 

  830 + Ciocia Aleksandra Niedźwiecka i zmarli z rodziny 

1800  

Piątek – 09.07.2021 r. 

  700 + Siostra Regina i szwagier Władysław 

  830 + Piotr Topolewski – intencja od sąsiadów z ul. Śniadeckich 29 

1630 Msza św. zbiorowa za zmarłych 

1800 +  Halina Grzymowicz (w 8 r. śm.) oraz rodzice z obojga stron 

Sobota –  10.07.2021 r. 

  700  

  830  

1800 + Łucja, Alfons Bąkowscy i zmarli z rodziny Aniela, Józef 

1800 + Jerzy Sołtysik (w dniu 82 urodzin) i zmarli z rodziny 

Niedziela - 11.07.2021 r. 

  700 Za czuwających na modlitwie różańcowej 

  930 W intencji dzieci przyjmujących po raz pierwszy Komunię św. 

  930 + Alojzy Herdzik (w 4 r. śm.) 

1100 + Rozalia i Józef Popielarz oraz rodzeństwo Zofia i Stanisław i szwagrowie 

z rodziny 

1230 + Mąż Henryk (w 3 r. śm.) oraz zmarli z obojga stron 

1500 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, łaskę 

zdrowia dla Bożeny Łukaszewskiej z okazji 70 urodzin – intencja od córki 

z mężem i syna z żoną  

1800 + Józef Szczygielski (w 16 r. śm.) 


