
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XVIII Niedzielę Zwykłą 

1. W imieniu MIVA Polska pragniemy serdecznie podziękować  

za ofiary złożone na misje w ramach akcji „Św. Krzysztof – 1 grosz  

za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy”. 

Zebraliśmy i przekazaliśmy 2.050 zł. 

2. Jutro możemy uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli, związany 

ze św. Franciszkiem z Asyżu. Aby uzyskać odpust należy: pobożnie 

nawiedzić kościół, odmówić w nim modlitwę Ojcze nasz i wyznanie 

wiary, być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, 

pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć 

przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. 

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

Pomocy poprzedzona śpiewem Godzinek. 

4. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne: 

 I czwartek – nabożeństwo o dar nowych powołań kapłańskich  

i zakonnych o godz. 17.30. 

 I piątek – Święto Przemienienia Pańskiego. O godz. 15.00 – 

Koronka do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie Adoracji 

Najświętszego Sakramentu. 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. 

5. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza, przeznaczona na bieżące 

cele naszej parafii. Za każde wsparcie składamy serdeczne Bóg zapłać. 

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 minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Bożena Jaworska z ul. Śniadeckich 82, lat 68, 

+ Leszek Sakwiński z ul. Jackowskiego 54, lat 85, 

+ Grzegorz Chmieliński z ul. Śniadeckich 58, lat 70. 

+ Władysław Biskupski z ul. Śniadeckich 1, lat 103. 

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 

 
 

 

Synu, trzeźwości nie mają 

Z Apelu Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości  

i osób uzależnionych na Sierpień – Miesiąc Abstynencji 2021 

Przed laty św. Jan Paweł II prosił na Jasnej Górze Maryję, aby powiedziała 

swojemu Synowi: „Synu, trzeźwości nie mają”. Niestety, ta bolesna 

papieska diagnoza sprzed lat opisuje także sytuację w dzisiejszej Polsce. 

I my dzisiaj wołamy: Jezusie, Synu Maryi, trzeźwości nie mamy! Zamiast 

radości i wesela, w naszych rodzinach panuje smutek i płyną łzy. Spójrz  

na łzy płynące z oczu milionów dzieci, żyjących w lęku przed własnymi 

rodzicami. Spójrz na łzy matek i ojców, którzy płaczą nad losem 

uzależnionych od alkoholu dzieci. Policz łzy żon i mężów, którym alkohol 

odebrał najbliższą osobę. 

Tysiące osób umiera w agonalnych cierpieniach i udrękach na skutek 

pijaństwa czy trwania w uzależnieniu, a mimo to kolejne pokolenia ludzi 

nie wyciągają wniosków z dramatów tych osób i wchodzą na podobną drogę 

autodestrukcji i śmierci na raty. W czasie pandemii drastycznie wzrosła 

liczba nadużywających i uzależnionych od alkoholu, a także inne straszliwe 

nałogi zbierają obfite plony wśród Polaków, zwłaszcza młodych. 
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Nadal wielu naszych rodaków lekceważy zagrożenia, których źródłem jest 

nadmierne spożycie alkoholu. Wielu nie dostrzega symptomów choroby, 

która powoli, ale systematycznie wyniszcza nasz narodowy organizm.  

Te objawy to: przemoc domowa, nieodwracalne wady wrodzone dzieci, 

których matki piły alkohol podczas ciąży, samobójstwa, wypadki 

samochodowe spowodowane przez pijanych kierowców czy też inne 

nieszczęśliwe wypadki, jak na przykład utonięcia, zgony spowodowane 

chorobami wywołanymi przez nadużywanie alkoholu, gwałty pod 

wpływem alkoholu, rozwody, zniszczona młodość i życie. W ciągu roku  

z powodu używania alkoholu traci życie niemal 20 tys. Polaków. 

Rozważając tak ważny temat, jakim jest trzeźwość Polaków, postawmy 

sobie pytanie, od czego może zależeć pozytywna zmiana w naszej 

obyczajowości, cechującej się skłonnością do pijaństwa i innymi 

zachowaniami prowadzącymi do nałogów. Dodajmy, że jest to zmiana 

bardzo wyczekiwana, wręcz konieczna, abyśmy mogli przetrwać jako naród. 

Jedną z odpowiedzi podaje Narodowy Program Trzeźwości, w którym 

czytamy, że odnowa może zależeć od wielkości i wpływu grup 

dobrowolnych abstynentów. 

Bp Tadeusz Bronakowski 

Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski 

ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych 

Mini pielgrzymka po grudziądzkich parafiach 

W czasie trwania tradycyjnej pielgrzymki grudziądzkiej Grupy 

Pomarańczowej tj. od 2 do 11 sierpnia w Grudziądzu odbędzie się mini 

pielgrzymka po grudziądzkich parafiach. Pątnicy odwiedzą wszystkie 

grudziądzkie parafie. Pielgrzymi udają się do wyznaczonych kościołów 

indywidualnie. Codziennie w wyznaczonych kościołach będzie 

sprawowana Masza św. w intencji pielgrzymów oraz wszystkich 

dobroczyńców pielgrzymki. Po zakończonej Eucharystii odbędzie się 

spotkanie modlitewne. Zapraszamy wszystkich pielgrzymów, tych którzy 

kiedyś pielgrzymowali oraz wszystkich parafian i grudziądzan  

do wspólnej modlitwy. Szczegółowy plan z wyznaczonymi kościołami oraz 

godzinami spotkań modlitewnych umieszczony jest na plakacie.  

W naszej parafii spotkanie pielgrzymów i wspólna Msza św. odbędzie się 

8 sierpnia o godzinie 18.00. 

INTENCJE     02.08.2021 r.  –  08.08.2021 r. 

Poniedziałek – 02.08.2021 r. 
  700 W intencji Panu Bogu wiadomej 

  830 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę, siły 

i zdrowie dla mamy Wandy Warot 

1800 + Waldemar i Krystyna Zasadzcy, zmarli z obojga stron i dusze w czyśćcu 

cierpiące 

Wtorek – 03.08.2021 r. 
  700 Msza św. dziękczynna za życie i posługę ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 

w 120 r. urodzin 

  830  

1800 + Jan Ryśnik (w 28 r. śm.), mama Stanisława i zmarli z rodziny 

Środa – 04.08.2021 r. – św. Jana Vianneya 
  700  

  830 + Wojciech Wierzbicki – intencja od Agaty i Doroty z Bostonu 

1800 W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy podczas Nowenny 

Czwartek – 05.08.2021 r. 

  700  

  830 + Mama Jadwiga (w 34 r. śm.), brat Józef, tata Józef i dusze w czyśćcu 

cierpiące 

1800 + Marian Kalinowski i zmarli z rodziny 

Piątek – 06.08.2021 r. – Przemienienie Pańskie 

  700 O szczęśliwą operację dla Marioli 

  830 + Kazimiera Tytkiewicz – intencja od sąsiadów z ul. Śniadeckich 34 

1800 + Katarzyna Furmanek (w 18 r. śm.) 

Sobota –  07.08.2021 r. 

  700  Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko 

Niepokalanemu Sercu NMP 

  830 + Mąż i tata Bolesław Kania (w r. urodzin) 

  830 + Regina i Zbigniew Bileccy (w 9 r. śm.) 

1800 + Władysława Adamska (w 6 r. śm.) 

Niedziela - 08.08.2021 r. 

  700 + Marian Makowski (w 10 r. śm.), rodzice i siostra Teresa 

  930 + Dziadkowie: Józef (w 40 r. śm.) i Wiktoria (w 39 r. śm.) Herdzik 

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

Boże i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny z okazji 13 rocznicy ślubu 

Magdaleny i Tomasza oraz w dniu urodzin syna Macieja 

1230 + Rodzice: Monika (w 5 r. śm.) i Kazimierz (w 32 r. śm.) oraz zmarli z 

rodziny 

1500   

1800 + Teść Henryk (w 20 r. śm.) 


