
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XVI Niedzielę Zwykłą 

1. Dzisiaj – zbiórka do puszek na działalność Caritas w Grudziądzu. 

Za złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać” 

2. Od dzisiaj do 25 lipca w Kościele w Polsce trwać będzie XXII 

Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Myślą przewodnią 

tegorocznych obchodów są słowa „W drogę do Źródła Życia”. W tym 

czasie promowana będzie „Akcja św. Krzysztof 1 gr za 1 km”, dzięki 

której stowarzyszenie MIVA Polska zbiera fundusze na środki transportu 

dla misjonarzy. Zbiórka do puszek na ten cel będzie miała miejsce  

po Mszach św. w najbliższą niedzielę.  

Ważnym punktem obchodów będzie błogosławieństwo kierowców i ich 

pojazdów, aby zawsze używali ich mądrze i odpowiedzialnie. Z tej racji 

w najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 12.30 udzielimy 

błogosławieństwa kierowcom i poświęcimy samochody i inne pojazdy. 

3. Jurto o godz. 18.00 Msza św. wotywna o św. Józefie za małżeństwa, 

rodziny oraz przygotowujących się do ślubu. Od godz. 17.30 adoracja 

Najświętszego Sakramentu połączona z nabożeństwem do św. Józefa. 

4. Pragniemy serdecznie podziękować przedstawicielom Bractwa  

św. Józefa za doraźne naprawienie dachu naszego kościoła.  

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

Najświętszego Sakramentu. Wystawienie rozpoczyna się  

o godz. 17.30. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. 

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

Adoracji Najświętszego Sakramentu. 

8. 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. 

9. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Stefan Bollin z ul. Śniadeckich 22, lat 86, 

+ Danuta Sulska z ul. Śniadeckich 24, lat 83, 

+ Danuta Skierska z ul. Śniadeckich 62, lat 60, 

+ Genowefa Goryńska z ul. Śniadeckich 34, lat 74, 

+ Grażyna Pestka z ul. Korczaka 7, lat 72. 

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 16.00 do 17.00 

Piątek  od 16.00 do 17.00 

 
 

 

Kierowcy w Polsce pomagają misjonarzom. 

Składam moje serdeczne wyrazy uznania i podziękowanie za wielkoduszne 

wsparcie przekazane w trudnym czasie pandemii, za solidarne dzielenie się 

z tymi, którzy mają się gorzej od nas. Misje w czasie pandemii stały się 

ewangelicznymi gospodami, w których pomoc znaleźli i dalej znajdują 

potrzebujący, a pojazdy umożliwiają misjonarzom bycie posłańcami  

i aniołami miłosierdzia. Dzięki ofiarom zebranym podczas ubiegłorocznej 

akcji św. Krzysztof MIVA Polska zrealizowała 78 projektów na 137 różnych 

pojazdów w 26 krajach świata. Z pomocy MIVA Polska skorzystali zarówno 

misjonarze Fidei Donum (księża diecezjalni), księża i bracia zakonni, siostry 

zakonne, polscy biskupi misyjni oraz misjonarze świeccy. Zakupione zostały 

52 samochody, 2 ambulanse, 4 busy, 24 motocykle, 51 rowerów  

dla katechistów, 2 traktory i 1 koń z wozem. Pojazdy te służą w wieloraki 

sposób w realizacji powszechnej misji Kościoła. Jest to piękny wkład 

Kościoła w Polsce w ewangelizację świata, w której centrum stoi 

świadectwo Bożej miłości głoszone i dawane przez misjonarzy, szczególnie 

z myślą o najsłabszych i najbardziej potrzebujących. Łączna suma 

przekazanej w 2020 roku pomocy od MIVA Polska na pojazdy misyjne roku 

wyniosła: 3 711 370 zł. Niech Bóg hojnie błogosławi i obdarza potrzebnymi 

łaskami wszystkich Darczyńców! 
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Pragnę i w tym roku zwrócić się z serdeczną prośbą do wszystkich osób 

duchownych i wiernych świeckich o udział w Akcji św. Krzysztof – 1 grosz 

za 1 kilometr na rzecz misyjnych środków transportu. Niech każda 

wspólnota parafialna oraz wspólnota zakonna włączy się w tę akcję  

i zorganizuje odpowiednią zbiórkę na ten szlachetny cel! Zachęcam każdego 

kierowcę i pasażera do włączenia się w tę szlachetną misyjną akcję pomocy. 

Podziękujmy za Bożą pomoc i opiekę w naszych codziennych podróżach  

i wesprzyjmy swoim darem naszych misjonarzy i misjonarki, a z naszej 

wdzięczności za szczęśliwie przejechane kilometry zrodzą się wielkie rzeczy, 

na miarę, którą sam Bóg zamierzył. Swoim zaś darem i swoją wdzięcznością 

będziemy obecni tam, gdzie nie możemy być fizycznie obecni. O aktualnych 

potrzebach misjonarzy informujemy na stronie www.miva.pl Wśród 

tegorocznych potrzeb, oprócz pojazdów do dyspozycji misjonarzy, znalazły 

się wózki dla niepełnosprawnych na misjach, które MIVA nazywa 

„Promieniami Miłosierdzia”. Potrzeby te obejmują zakup blisko 700 

wózków, do miejsc i krajów, gdzie pracują polscy misjonarze. Pomoc ta jest 

szczególnym znakiem solidarności z najsłabszymi w tym trudnym czasie 

pandemii. 

Umiłowani w Panu! Drodzy Użytkownicy pojazdów! 

Uczestnicząc w misyjnej Akcji św. Krzysztof i dziękując za nasze 

bezpieczne podróże, troszczmy się jednocześnie o bezpieczne, 

odpowiedzialne i roztropne poruszanie się po drogach i tworzenie kultury 

bezpieczeństwa na drogach. Zadbajmy koniecznie o trzeźwość  

za kierownicą i nie zapominajmy o wzajemnej życzliwości i szacunku wobec 

innych użytkowników drogi. Każdy chrześcijanin powinien dawać też dobre 

świadectwo za kierownicą i podczas podróży. 

Przyzywam wstawiennictwa św. Krzysztofa i św. Józefa oraz opieki 

Najświętszej Maryi Panny nad wszystkimi, szczególnie nad kierowcami  

i podróżującymi i udzielam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa:  

w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

+ Biskup Jerzy Mazur SVD 

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 

INTENCJE     19.07.2021 r.  –  25.07.2021 r. 

Poniedziałek – 19.07.2021 r. 
  700  

  830 + Wiesława Tomaszewska – intencja od Tadeusza Zdunowskiego  

oraz Renaty i Waldemara Matuszewskich z rodziną 

1800 + Regina Wiatrowska (w 5 r. śm.) i zmarli z rodziny 

 

Wtorek – 20.07.2021 r. 
  700 + Jadwiga Rodziewicz (w 13 r. śm.), Stefania Zachariasz (w 16 r. śm.) 

oraz zmarli z rodzin Rodziewiczów, Zachariaszów, Waszków, Szczuków  

i Winczów – intencja od córki, synowej i wnuków 

  830 + Mąż Włodzimierz i rodzice Jan i Marianna 

1800 + Siostra Halina Bogacka (pół roku po śmierci) 

Środa – 21.07.2021 r. 
  700  

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

1800 W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy podczas Nowenny 

Czwartek – 22.07.2021 r. – św. Marii Magdaleny 

  700  

  830 + Brat Zygmunt (w 29 r. śm.) i Adam (z okazji urodzin) 

1800 + Agata i Jan Kozłowscy (w r. śm.), Irena i Bernard Kowalscy oraz zmarli 

z rodziny 

Piątek – 23.07.2021 r. – św. Brygidy 

  700  

  830 + Brunon i Alfreda Sander 

1800 + Edmund Kluska (w 4 r. śm.) i zmarli z rodziny 

Sobota –  24.07.2021 r. – św. Kingi 

  700  

  830 + Wojciech Wierzbicki – intencja od brata Mariusza z rodziną 

1800 + Irena Furmanek – intencja od sąsiadów z ul. Śniadeckich 62 

1800 + Franciszka Zach oraz zmarli z rodziny Zach i Stawickich 

Niedziela - 25.07.2021 r. 

  700 + Bożena Górkowska – Msza św. popogrzebowa 

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

zdrowia dla Janiny w 100 rocznicę urodzin 

  930 W intencji Ojczyzny i naszego miasta 

1100 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, 

zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Janiny i Stanisława z okazji 50-lecia ślubu 

oraz dla dzieci i ich rodzin 

1230 + Edmund Bittner (w 17 r. śm.), rodzice: Feliks, Waleria, brat Zygmunt, 

Zosia, z rodziny Stanowskich, rodzice Franciszek i Cecylia, siostry: Zosia, 

Jadwiga, Marysia, Jaśka, Halina, bracia: Janek, Stasiu 

1500 + Krzysztof Szynkowski (w dniu imienin) oraz z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla Anny i jej rodziny 

1800 + Anna, Józef i Henryka 

http://www.miva.pl/

