
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na XXV Niedzielę Zwykłą 

1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.00 w dolnym kościele odbędzie się 

pierwsze spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci z trzecich klas 

szkół podstawowych, które w tym roku szkolnym będą przygotowywać 

się do przyjęcia I Komunii św.  

2. Kolekta z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Wyższe 

Seminarium Duchowne w Toruniu, natomiast zbiorka do puszek  

na wsparcie działalności Caritas w Grudziądzu. 

3. Do odwołania Biuro Parafialne czynne będzie: w poniedziałki, środy  

i piątki od godz. 16.00 do 17.00. W sprawach pilnych można dzwonić 

pod numer telefonu: 887 733 111. 

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

poprzedzona śpiewem Godzinek. Po Mszy św. wieczornej – spotkanie 

Kręgu Biblijnego.  

5. W czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 – godzinna adoracja Pana 

Jezusa w Najświętszym Sakramencie, na którą zaprasza Wspólnota 

Modlitewno-Ewangelizacyjna Emaus. 

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

Adoracji Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. wieczornej –

spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i zespołu 

muzycznego. 

7. W najbliższą niedzielę wznawiamy przygotowania do bierzmowania, 

którego udzieli Ksiądz Biskup Wiesław Śmigiel we wtorek 9 listopada br. 

podczas Mszy św. o godz. 18.00.  Kandydatów, którzy we wrześniu 

ubiegłego roku rozpoczęli przygotowania zapraszamy w najbliższą 

niedzielę na Mszę św. o godz. 1500, po której odbędzie się spotkanie 

formacyjne. 

8. W poniedziałek 27 września o godz. 18.30 w sali na dole – spotkanie 

uczestników pielgrzymki do Medziugorje, która miała miejsce 

na początku września. 

9. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Władysław Piotr Wasąg z ul. Śniadeckich 10, lat 75, 

+ Ewa Kicza z ul. Śniadeckich 1, lat 71, 

+ Waldemar Baumann z ul. Śniadeckich 46, lat 77. 

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 

 

 

 

 

Sługa Boża Magdalena Mortęska 

W kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie 

14 września odbyła się uroczysta sesja zamykająca etap diecezjalny 

procesu oraz Msza Święta w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożej 

Magdaleny Mortęskiej. 

Matka Magdalena Mortęska urodziła się w 1554 r. w Pokrzywnie jako córka 

Melchiora, podkomorzego malborskiego i Elżbiety z d. Kostczanki. Wiosną 

1579 r., w wieku dwudziestu pięciu lat, wbrew woli ojca zdecydowała się 

wstąpić do opustoszałego wówczas klasztoru chełmińskiego. Jej przykład 

pociągnął kilka innych kandydatek, wraz z którymi w czerwcu tegoż roku,  

a więc po bardzo krótkim nowicjacie, złożyła profesję i natychmiast została 

obrana ksienią odnowionego klasztoru. 

Matka Mortęska zreformowała swój klasztor ściśle według idei Soboru 

Trydenckiego, zarówno pod względem duchowości, jak i w sferze prawa 

zakonnego (z pewnym jednak złagodzeniem w kwestii klauzury). Cieszyła 

się ogromnym napływem kandydatek: w ciągu swoich półwiecznych rządów 

przyjęła ponad 200 profesji, co pozwoliło jej posłać zakonnice na 8 nowych 

fundacji. Z nowo powstałych klasztorów usiłowała stworzyć kongregację, 

zjednoczoną jeśli nie organizacyjnie, to przynajmniej przez jednolite, 

dokładnie spisane i wszędzie przestrzegane prawa i zwyczaje.  
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Bardzo leżała jej na sercu także jedność w samej wspólnocie. Dla swoich 

zakonnic stanowiła wzór żarliwej pobożności, ale była także świetną 

administratorką. Sprawy nowych fundacji przeprowadzała przez wszystkie 

trudności z wielką energią i zrównoważeniem. 

Jako pierwsza w Polsce kobieta prowadziła systematyczną działalność 

wydawniczą. Zachęcała do tłumaczenia starochrześcijańskiej i współczesnej 

literatury ascetycznej, łożąc na wydanie tych przekładów. Opierając 

duchowość zakonną na pracy intelektu, uformowała w tym duchu polskie 

mniszki benedyktyńskie, dzięki czemu także i szkoła klasztorna stała się 

miejscem nie tylko wychowania, ale i wykształcenia. U współczesnych 

cieszyła się wielkim autorytetem zarówno ze względu na pobożność i dzieło 

reformy, jak i z powodu nieprzeciętnego intelektu i zmysłu prawnego. 

Po śmierci, która nastąpiła 18 lutego 1631 r., M. Mortęska została otoczona 

kultem, który w klasztorach benedyktynek przetrwał do początku XX w. 

Ciało jej spoczywa w podziemiach kościoła poklasztornego w Chełmnie. 

Proces beatyfikacyjny był na przestrzeni wieków już dwa razy rozpoczynany. 

INTENCJE     20.09.2021 r.  –  26.09.2021 r. 

Poniedziałek – 20.09.2021 r. 
  700 + Rafał Banaszewski – Msza św. popogrzebowa 

  830 + Elżbieta Langmesser – gregorianka (20) 

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

opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Bartka w rocznicę urodzin 

1800 + Halina Dylewska – gregorianka (20) 

1800 + Bogdan Urbański (w 1 r. śm.) i rodzice z obojga stron 

1800 + Franciszek Klein – intencja od pracowników Poczty Polskiej 

Wtorek – 21.09.2021 r. – św. Mateusza 
  700 + Elżbieta Langmesser – gregorianka (21) 

  830 + Józefa Cieszewska (w 4 r. śm.) oraz zmarli z rodziny z obojga stron 

  830 + Halina Dylewska – gregorianka (21) 

1800 + Marek (w dniu urodzin), rodzice Anna i Jan, brat Jerzy i bratanek Adam 

1800 + Mąż Jan Skowron (w 3 r. śm. i 82 urodziny), syn Jacek (w 1 r. śm. 

i 60 urodziny), syn Piotr oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron 

1800 + Rodzice: Teresa i Zygfryd Poznańscy oraz siostra Anna i zmarli z rodziny 

Środa – 22.09.2021 r. 
  700 + Henryk Lewandowski – Msza św. popogrzebowa 

  830 + Elżbieta Langmesser – gregorianka (22) 

1800 + Halina Dylewska – gregorianka (22) 

1800 + Helena Kulaszewska – Msza św. popogrzebowa  

1800 W intencjach poleconych Panu Bogu za pośrednictwem Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy podczas Nowenny 

Czwartek – 23.09.2021 r. – św. Pio 

  700 + Elżbieta Langmesser – gregorianka (23) 

  830 +  Mąż Julian (w 21 r. śm.), rodzice Smulczyńscy i Kaleta, siostry: Zofia  

i Krystyna, zięć Wojciech oraz babcie i dziadkowie z obojga stron 

1800 + Halina Dylewska – gregorianka (23) 

1800 + Franciszka Zach i zmarli z rodziny Zach i Stawickich 

1800 + Ewa Komosińska – Msza św. popogrzebowa 

Piątek – 24.09.2021 r. 

  700 + Janusz Dymarkowski – Msza św. popogrzebowa 

  830 + Elżbieta Langmesser – gregorianka (24) 

1800 + Joanna Drzymalska (z okazji urodzin) 

1800 + Halina Dylewska – gregorianka (24) 

1800 + Mąż i ojciec Ryszard (w 13 r. śm.) oraz Mateusz, teściowie, rodzice, bracia 

i szwagier 

Sobota –  25.09.2021 r. 

  700 + Elżbieta Langmesser – gregorianka (25) 

  830 + Bogdan Cichocki – intencja od żony z córkami 

  830 + Halina Dylewska – gregorianka (25) 

1500 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże 

dla Aleksandry i Wojciecha Biegajskich z okazji 25. rocznicy ślubu 

1800 + Córka Agnieszka Haziak (w 22 r. śm.) 

1800 + Grzegorz Riling (w 15 r. śm.), ojciec Władysław, Maria Lisiewicz i zmarli 

z rodziny 

1800 + Rodzice: Anna i Stanisław, teściowie: Klara i Bolesław, rodzeństwo 

i zmarli z rodziny  

Niedziela - 26.09.2021 r. 

  700 + Rodzice: Antonina i Alfred, zmarli z rodziny i dziadkowie z obojga stron 

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

opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Doroty i Zbigniewa Berezów z okazji 

50  rocznicy ślubu, o błogosławieństwo Boże dla dzieci z rodzinami oraz 

o radość życia wiecznego dla syna Krzysztofa 

1100góra + Bogdana Chmielewska (w 11 r. śm.), Stanisław Chmielewski oraz rodzice 

z obojga stron 

1100dół + Elżbieta Langmesser – gregorianka (26) 

1230 + Halina Dylewska – gregorianka (26) 

1230 + Mąż, ojciec, dziadek Jerzy Goszczyński 

1500 + Krystyna Listos (w 21 r. śm.) 

1500 + Mąż Henryk Lewandowski, rodzice z obojga stron i brat Stefan 

1800 + Rodzice: Gertruda i Franciszek, dziadkowie z obojga stron, Celestyn, 

Teresa, Maciej i zmarli z rodziny 

1800 W intencji Ojczyzny i naszego miasta 


