
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XVII Niedzielę Zwykłą 

1. Z racji obchodzonego dzisiaj wspomnienia św. Krzysztofa  

po Mszy św. o godz. 12.30 udzielimy błogosławieństwa kierowcom  

i poświęcimy samochody i inne pojazdy. 

2. Również dzisiaj zbiórka do puszek na misje w ramach akcji  

„Św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki 

transportu dla misjonarzy”. 

3. Każdego dnia, z wyjątkiem środy, zapraszamy na półgodzinną 

adorację Najświętszego Sakramentu. Wystawienie rozpoczyna się  

o godz. 17.30. 

4. W środę o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy poprzedzona śpiewem Godzinek. 

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

Adoracji Najświętszego Sakramentu. 

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. 

7. W tym tygodniu w Poradni Rodzinnej dyżurują: we wtorek od 16.00 

do 18.00 oraz w środę od 17.00 do 18.00 – psycholog, w czwartek  

od 17.00 do 19.00 – prawnik. Aby skorzystać z porady należy zgłosić 

się wcześniej telefonicznie dzwoniąc pod numer 500 329 972. 

8. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Stanisław Chmielewski z ul. Śniadeckich 48, lat 81, 

+ Zbigniew Zalewski z ul. Śniadeckich 14, lat 67, 

+ Zenon Różek z ul. Śniadeckich 11, lat 74, 

+ Danuta Drzewiecka z ul. Śniadeckich 35, lat 72, 

+ Zygmunt Jankiewicz z ul. Szachnitowskiego 18A, lat 68. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

W tym tygodniu patronują nam: 

 w poniedziałek – Święci Joachim i Anna, rodzice Najświętszej 

Maryi Panny, dziadkowie Pana Jezusa; 

 w czwartek – św. Marta, siostra Łazarza i Marii; 

 w sobotę – św. Ignacy Loyola (1491-1556), prezbiter, założyciel 

Towarzystwa Jezusowego, teolog. 

 

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 

 
 

 

Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych 

Od dzisiejszej niedzieli obchodzić będziemy ustanowiony przez papieża 

Franciszka Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Będzie on 

przypadać co roku w czwartą niedzielę lipca, w bliskości wspomnienia 

świętych Joachima i Anny, dziadków Jezusa. 

Tego dnia będziemy modlić się za osoby starsze. Stolica Apostolska 

udzieliła także łaski odpustu: dla seniorów za uczestnictwo we mszy 

świętej w świątyni i za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu oraz dla 

wszystkich, którzy tego dnia odwiedzą samotną osobę starszą. 

 

Z orędzia Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Dziadków i Osób 

Starszych: 

Drodzy dziadkowie, drogie babcie, „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni” 

(por. Mt 28, 20) – to obietnica, jaką Pan złożył uczniom zanim wstąpił do 

Nieba i którą dziś powtarza także Tobie, drogi dziadku i droga babciu. 

Tobie. „Ja jestem z tobą przez wszystkie dni”, to także słowa, które jako 

Biskup Rzymu i jako osoba starsza jak Ty, chciałbym skierować do Ciebie, 

z okazji tego pierwszego Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych: cały 

Kościół jest blisko Ciebie – mówiąc lepiej: jest blisko nas – troszczy się o 

Ciebie, kocha Cię i nie chce Cię opuścić! 
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Zaproszenie do udziału  

w XXXIII Pieszej Pielgrzymce z Grudziądza na Jasną Górę 

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, z Diecezji Toruńskiej wyruszy jedna 

pielgrzymka, która będzie miała formę sztafety, w której udział weźmie 

codziennie inna grupa pielgrzymkowa. 

Nasza Grudziądzka grupa „pomarańczowa” będzie pielgrzymować w 

sobotę,  

7 sierpnia 2021 r. na trasie z Brdowa do Dąbia nad Nerem. Uczestnicy 

przyjadą rano na trasę pielgrzymkową autokarem, przejdą cały etap i na noc 

wracają z powrotem do domu. 

Osoby chętne mogą zapisywać się w biurze parafialnym Bazyliki  

św. Mikołaja w Grudziądzu w godzinach urzędowania biura do dnia 31 

lipca 2021 r. W czasie trwania tradycyjnej pielgrzymki w naszym mieście 

odbędzie się mini pielgrzymka po grudziądzkich parafiach. 

Spotkanie organizacyjne dla uczestników sztafetowej pielgrzymki odbędzie 

się 2 sierpnia 2021 r. po Mszy św. o godz. 18.00 w Bazylice św. Mikołaja. 

V Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej 

Już po raz piąty w Grudziądzu odbędzie się Festiwal Muzyki Organowej  

i Kameralnej.  

Inauguracja nastąpi 25 lipca, czyli dzisiaj o godz. 20.00, w bazylice  

św. Mikołaja. Wystąpią: Łukasz Załęski – tenor, Dariusz Hajdukiewicz – 

organy.  

Kolejne koncerty w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego: 15 sierpnia 

o godz. 18.45. Wystąpią: Marcin Armański – organy, Paulina Andrzejak, 

16 sierpnia o godz. 11.00. Warsztaty organowe dla dzieci: „Tańczące 

piszczałki”, prowadzenie – Hanna Dys, 29 sierpnia o godz. 16.00.  

Z recitalem organowym wystąpi Wacław Golonka. 

Koncert finałowy – 12 września w bazylice św. Mikołaja o godz. 20.00. 

Wystąpią: Hanna Dys – organy, pozytyw, Orkiestra kameralna – ARTE 

CON BRIO. 

Na wszystkie koncerty – wstęp wolny. 

 
INTENCJE     26.07.2021 r.  –  01.08.2021 r. 

Poniedziałek – 26.07.2021 r. – Świętych Joachima i Anny 
  700 + Wanda Pieńczewska – Msza św. popogrzebowa 

  830 + Anna Nawrocka (w dniu imienin) oraz zmarli z obojga stron 

 

1800 + Anna, Józef Wyszomierscy, Janina i Józef Tadrowscy oraz Urszula 

Wtorek – 27.07.2021 r. 
  700 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Ryszarda  

i Grażyny 

  830 + Anna i Bronisław, Antonina i Władysław oraz zmarli z rodziny z obojga 

stron 

1800 + Janina i Stefan Stróżyńscy oraz ich syn Dariusz 

Środa – 28.07.2021 r. 
  700 W podziękowaniu za życie i pracę ks. Jerzego Popiełuszki dla dobra 

Kościoła, Ojczyzny i Świata, z prośba o rychłą kanonizację 

  830 + Wiesława Tomaszewska – intencja od rodziny Kryjomów z Topoli 

Małej 

1800 W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy podczas Nowenny 

Czwartek – 29.07.2021 r. – św. Marty 

  700 + Zofia Ziemecka (w r. śm.) 

  830 + Rodzice: Maria i Stefan Maksym, syn Piotr oraz dziadkowie  

i rodzeństwo z obojga stron 

1800 + Marta Nogowska – intencja od przyjaciółki 

Piątek – 30.07.2021 r. 

  700 W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo 

  830 + Piotr Topolewski – Msza św. popogrzebowa 

1800 + Kazimiera Tytkiewicz – Msza św. popogrzebowa 

Sobota –  31.07.2021 r. – św. Ignacego Loyoli 

  700 W intencji Panu Bogu wiadomej 

  830 + Wojciech Wierzbicki – intencja od Danusi i Krysi z Bostonu 

1800 + Tata Jan Dłużyński oraz babcia Janina Neumann 

1800 + Wiesława Tomaszewska – Msza św. popogrzebowa 

Niedziela - 01.08.2021 r. 

  700 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla ks. prałata 

Kujaczyńskiego 

  930 + Tata Franciszek (w dniu urodzin), dziadkowie: Katarzyna i Walenty 

  930 W intencji Żywego Różańca 

1100 + Mama Helena (w 5 r. śm.) oraz zmarli z rodziny 

1230 + Rodzice: Marta i Władysław, siostra Alicja, Jacek i zmarli z rodziny 

1500 O nawrócenie syna Patryka i córki Kingi 

1800 + Elżbieta Wiśniewska (w 13 r. śm.) i rodzice z obojga stron 


