
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XXIII Niedzielę Zwykłą 

1. Z dniem 1 września swoją roczną posługę rozpoczął diakon Jan 

Tatarkowski. Serdecznie witamy księdza diakona w naszej parafii  

i życzymy wielu łask Bożych na drodze do kapłaństwa Chrystusowego. 

2. W najbliższym tygodniu Biuro Parafialne czynne będzie  

jak w wakacje: w poniedziałki, środy i piątki od godz. 16.00 do 17.00.  

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

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. 7 września w Bazylice Matki Bożej Łaskawej o godzinie 17 odbędzie się 

spotkanie modlitewno – formacyjne Apostolatu „Margaretka” pod 

przewodnictwem asystenta diecezjalnego. 

6. W środę po wieczornej Mszy św. pierwsze po wakacjach  spotkanie 

Kręgu Biblijnego, które prowadzić będzie ks. Mariusz Ciesielski. 

7. W czwartek o godz. 16.00 – spotkanie Parafialnego Klubu Seniora, 

o godz. 19.00 – spotkanie Wspólnoty Modlitewno – Ewangelizacyjnej 

Emaus. Temat: Dzieje Apostolskie 4,1-22. 

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

Adoracji Najświętszego Sakramentu, która potrwa do godz.16.30.  

O godz. 16.30 – Msza święta zbiorowa za zmarłych polecanych  

w wypominkach rocznych. 

9. W najbliższą niedzielę rozpoczynamy odprawianie Mszy św.  

z udziałem dzieci w dolnym kościele. Podczas tej Mszy św., którą 

tradycyjnie odprawiać będziemy o godz. 11.00 modlić się będziemy  

w szczególności za dzieci, młodzież, nauczycieli i wychowawców  

oraz poświęcone zostaną tornistry i przybory szkolne. 

10. W przyszłą niedzielę – kolekta gospodarcza. Polecamy ją ofiarności 

wiernych. Za każde wsparcie składamy serdeczne Bóg zapłać. 

11. Spotkanie Rycerstwa Niepokalanej odbędzie się w środę 15 września 

po Mszy św. o godz. 18.00. Natomiast spotkanie Akcji Katolickiej –  

w czwartek 16 września o godz. 19.00.  

 
 
 

 

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 

 

 

 

 

Piesza pielgrzymka z Grudziądza do Rywałdu 

W sobotę 18 września wyrusza piesza pielgrzymka z Grudziądza do Rywałdu. 

Wyjście pątników o godz. 7.30 z parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła 

na Lotnisku. Koszt obejmujący ubezpieczenie i powrót autokarem  

do Grudziądza wynosi 10 zł. Zapraszamy do udziału. Zapisy u ks. Mariusza 

Ciesielskiego lub w Biurze Parafialnym. Numery telefonów podane są  

na plakacie. Serdecznie zapraszamy do udziału. 

 

Beatyfikacja siostry Róży Mari Czackiej i kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 

Już 12 września 2021 roku w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-

Wilanowie odbędzie się beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki 

Elżbiety Czackiej. Transmisja o godzinie 12 w telewizji Polskiej.  

Kiedy przeglądamy katalog świętych Kościoła katolickiego, zauważamy,  

że są tam osoby różnych stanów, powołań i zawodów: osoby świeckie, 

konsekrowane i księża. Gdybyśmy mieli szukać wspólnego mianownika,  

to można powiedzieć, że potrafili oni rozpoznać wolę Bożą i ją wypełniać  

w sytuacjach i w czasie, w jakim przyszło im żyć. Tak też było w życiu  

m. Elżbiety Czackiej i ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
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Oboje dobrze wiedzieli, że Bóg bliski w cierpiącym człowieku  

i sakramentach Kościoła, to dwa filary wiary, która pomaga rozpoznać 

wyzwania, jakie niesie powołanie w konkretnym czasie i wydarzeniach. 

Niewidoma, młoda dziewczyna i młody, chory kleryk. Do tego trudne czasy, 

w jakich przyszło im żyć – odbudowywania niepodległej ojczyzny, później 

lata okupacji i coraz bardziej agresywnego komunizmu. Można było się 

załamać i zwątpić, ale dzięki temu, że potrafili zaufać Ewangelii, każde z nich 

na swoją miarę umiało podejmować stojące przed nimi zadania, torować 

nowe drogi i otwierać nowe perspektywy działania w Kościele w Polsce. Bóg 

złączył tych dwoje ludzi, tak przecież różnych i przez nich dokonał wielkich 

rzeczy. Słowa księdza Prymasa: Soli Deo – Samemu Bogu i Matki Elżbiety: 

Przez krzyż do nieba, jakie nam zostawili, jakże są aktualne i dzisiaj. Pokazali 

nam drogę. Innej szukać nie trzeba. Poprzez wyniesienie sług Bożych  

do chwały ołtarzy poznajemy ich na nowo w tajemnicy świętych obcowania. 

Niech pomagają nam w odczytywaniu ich prorockich intuicji  

w podejmowaniu aktualnych wyzwań duszpasterskich Kościoła 

Chrystusowego w Polsce.  

 

INTENCJE     06.09.2021 r.  –  12.09.2021 r. 

Poniedziałek – 06.09.2021 r. 
  700  

  830 + Elżbieta Langmesser – gregorianka (6) 

1800 + Zbigniew Zalewski – Msza św. popogrzebowa 

1800 + Halina Dylewska – gregorianka (6) 

1800 + Mąż Marian (w 13 r. śm.), rodzice z obojga stron 

 

Wtorek – 07.09.2021 r. 
  700 + Elżbieta Langmesser – gregorianka (7) 

  700 + Oktawiusz Pawłowski (w 36 r. śm.) oraz zmarli z rodziny Pawłowskich  

i Gomowskich 

  830 + Rodzice z obojga stron i zmarli z rodziny Bociek i Wrycza 

1800 + Halina Dylewska – gregorianka (7) 

1800 + Danuta Drzewiecka – Msza św. popogrzebowa 

1800 + Jerzy Wiśniewski 

 

Środa – 08.09.2021 r. – Narodzenie NMP 
  700 + Elżbieta Langmesser – gregorianka (8) 

  830 + Andrzej Zalewski (w 20 r. śm.) 

  830 O Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Katarzyny, Patrycjusza, oraz dzieci 

Antosia, Jeremiego i Jaśminki. 

1800 + Halina Dylewska – gregorianka (8) 

1800 + Bolesław Ziomek (w 23 r. śm.) – intencja od dzieci z rodzinami 

1800 W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy podczas Nowenny 

Czwartek – 09.09.2021 r. 

  700  

  830 + Elżbieta Langmesser – gregorianka (9) 

1800 + Leszek Sakwiński – Msza św. popogrzebowa 

1800 + Marta i Paweł Szeblewscy, zmarli z rodziny oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące 

1800 + Halina Dylewska – gregorianka (9) 

 

Piątek – 10.09.2021 r. 

  700 + Elżbieta Langmesser – gregorianka (10) 

  830 + Henryk Lewandowski – intencja od sąsiadów z ul. Śniadeckich 20,  

klatka 1 

1630 Msza św. zbiorowa za zmarłych. 

1800 + Grażyna Pestka – intencja od rodziny Wajda z Zarzecza 

1800 + Halina Dylewska – gregorianka (10) 

1800 + Zofia Malinowska – Msza św. popogrzebowa 

 

Sobota –  11.09.2021 r. 

  700 + Halina Dylewska – gregorianka (11) 

  830 + Elżbieta Langmesser – gregorianka (11) 

1800 + Mama Władysława (w dniu urodzin) oraz dziadkowie: Kazimiera i Adam 

 

Niedziela - 12.09.2021 r. 

  700 + Elżbieta Langmesser – gregorianka (12) 

  930 Rodziny Szensztackie  

1100 + Helena Jagielska (w r. śm.) i zmarli z rodziny 

1100 + Halina Dylewska – gregorianka (12) 

1230 + Rodzice: Elżbieta i Franciszek Ojdowscy oraz Jadwiga i Witold 

Morawscy, zmarli z rodziny 

1230 + Tadeusz Angowski (w 8 r. śm.), mama Jadwiga, brat Włodzimierz oraz 

teściowie: Stanisława i Aleksander 

1500 + Józefina i Bronisław oraz Zbigniew Pawłowscy, zmarli z rodziny 

1500 + Mama Irena Chrzanowska (w 2 r. śm.), Józef Chrzanowski, rodzice  

z obojga stron, Urszula i Zbigniew Kraińscy oraz rodzice z obojga stron 

1800 Msza św. dziękczynna za beatyfikację ks. kard. Stefana Wyszyńskiego  

i siostry Róży Marii Czackiej 

1800 + Tata Andrzej Grzegorek (w dniu urodzin) 


