
Ogłoszenia Duszpasterskie  

V Niedzielę Zwykłą  

1. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej – spotkanie Klubu Seniora. 

2. W środę Nowenna do MBNP o godz. 1730 poprzedzona śpiewem 

Godzinek.  

3. W sobotę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej 

Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, cztery lata 

po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza 

objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Grocie 

Massabielskiej. Podczas osiemnastu spotkań z Bernadetą Maryja 

wzywała do modlitwy oraz pokuty i prosiła, aby na miejscu objawień 

został zbudowany kościół. Tak też się stało. Lourdes zasłynęło  

z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum 

kultu maryjnego we Francji. 

4. W sobotę 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes przypada 

Światowy Dzień Chorego. W związku z tym zapraszamy do naszego 

kościoła wszystkich chorych, jak również rodziny osób chorych, 

pracowników służby zdrowia oraz wszystkich pragnących modlić się  

w intencji chorych i osób starszych wiekiem. Zwracamy się również  

z prośbą do parafian o pomoc w dotarciu na liturgię tym osobom 

chorym, starszym i niepełnosprawnym z najbliższego otoczenia, którzy 

sami nie mogą dotrzeć. 

Msza św. w intencji chorych będzie odprawiona o godz. 11.00 

następnie kapłani udzielą sakramentu namaszczenia chorych. Całość 

zakończy się błogosławieństwem lourdzkim.  

Od godz. 10.30 będzie można skorzystać z sakramentu pokuty. 

5. W przyszłą niedzielę kolekta gospodarcza – polecamy ją ofiarności 

wiernych.   

6. W tym tygodniu patronują nam:  

 6 lutego – św. Paweł Mika i jego Towarzysze, pierwsi męczennicy 

Dalekiego Wschodu, 

 10 lutego – św. Scholastyka (†542), dziewica. 

7. W minionym tygodniu zmarła: 

+ Teresa Wycinek, lat 74 z ul. Korczaka 27 

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie… 

 

BIULETYN PARAFIALNY 

Parafia Św. Maksymiliana Kolbe 
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tel. (56) 46-53-334 
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e-mail: parafia-strzemiecin@dir.pl 

 

Biuro parafialne czynne: 

od poniedziałku do piątku 

od 16.00 do 18.00  

oraz w środę i piątek od 10.00 do 12.00  

  
 

                        
 

Życie sakramentalne w naszej Parafii w 2016 r. 

W roku 2016 r. udzielono sakramentów następującej liczbie osób.  

Dla porównania podajemy również liczby z roku 2014 i 2015. 

 

Sakrament 2016 2015 2014 

Chrzest 80 67 83 

Bierzmowanie 88 84 83 

I Komunia 

Święta 
96 65 Nie było 

Małżeństwo 21 17 16 

Kapłaństwo 2 1 0 

Pogrzeb 132 113 107 

Komunia 

chorych  

(I Sobota) 
70   
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Z ORĘDZIA PAPIEŻA FRANCISZKA  

NA XXV ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 2017 R. 

Stając duchowo w Grocie Massabielskiej przed wizerunkiem Niepokalanej 

Dziewicy, w której Wszechmocny dokonał wielkich rzeczy dla odkupienia 

ludzkości, pragnę wyrazić moją bliskość względem was wszystkich, bracia 

i siostry, którzy przeżywacie doświadczenie cierpienia oraz wobec waszych 

rodzin. Pragnę też wyrazić moje uznanie dla tych wszystkich, którzy  

w różnych funkcjach i we wszystkich placówkach służby zdrowia na całym 

świecie kompetentnie, odpowiedzialnie i z poświęceniem działają, by wam 

ulżyć, uleczyć was i zapewnić wam codzienne dobre samopoczucie. 

Chciałbym was wszystkich chorych, cierpiących, lekarzy, pielęgniarki, 

członków rodzin, wolontariuszy zachęcić do kontemplowania w Maryi, 

Uzdrowieniu Chorych, tej, która zapewnia czułość Boga wobec każdego 

człowieka i wzór powierzenia się Jego woli, a także do znajdowania zawsze 

w wierze karmiącej się Słowem Bożym i sakramentami mocy, by miłować 

Boga i braci, również w doświadczeniu choroby. 

Bracia i siostry, wszyscy chorzy, pracownicy służby zdrowia  

i wolontariusze, razem wznieśmy naszą modlitwę do Maryi, aby Jej 

macierzyńskie wstawiennictwo wspierało i towarzyszyło naszej wierze  

i wyjednało nam u Chrystusa, Jej Syna, nadzieję na drodze uzdrowienia  

i zdrowia, poczucie braterstwa i odpowiedzialności, zaangażowania  

na rzecz integralnego rozwoju człowieka oraz radość wdzięczności,  

za każdym razem, kiedy zaskakuje nas Swoją wiernością i miłosierdziem. 

Zapewniam was wszystkich o mojej stałej pamięci w modlitwie  

i z serca udzielam wam Apostolskiego Błogosławieństwa.  

Franciszek 

 
INTENCJE 06.02.2017r.  –  12.02.2017r. 

Poniedziałek 06.02.17r. – św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników 
  700 + mama Helena Sala – gregorianka 

  830 + Wiktor Baran (w 17 r. śm.) i zmarli z rodziny 

  830 + Jerzy Kulwicki (w 5 r. śm.) 

1800 + siostra Urszula Topolewska (w dniu urodzin) i rodzice  

Jan i Władysława 

1800 + Gizela Spiczak-Brzezińska – popogrzebowa 

Wtorek  07.02.17r. 
  700 + Krzysztof Laskowski (w 1 r. śm.) 

  830  + mama Helena Sala – gregorianka 

1800 + Teresa Betlejewska – popogrzebowa 

1800 + Eugeniusz Kowalewski – popogrzebowa 

 

Środa 08.02.17 r. 
  700 + brat Ryszard Skoniecki 

  830 + mama Helena Sala – gregorianka 

  830 + Jan (w 40 r. śm.), Katarzyna (w 2 r. śm.) i Józef Pikuła (w 2 r. śm.)  

1800 + Helena, Klara, Kazimiera i Edmund oraz ks. Jan Minett 

1800 + Zygmunt Klimczuk (w dniu urodzin) 

1800 + Jerzy Grajewski (w r. śm.) oraz rodzice, teściowie i zmarli z rodziny 

Czwartek 09.02.17 r. 
  700 + mama Helena Sala – gregorianka 

  830 + Józef Łukaszewski oraz bracia: Kazimierz, Gierard i Stanisław; rodzice 

z obojga stron   

1800  + Marek Borkowski ( w 6 r. śm.) oraz rodzice: Tadeusz i Halina 

1800  + mąż Stefan (w 18 r. śm.) oraz zmarli rodzice i siostra 

Piątek 10.02.17 r. – św. Scholastyki, dziewicy 
  700 + Za dusze w czyśćcu cierpiące 

  830 + mama Helena Sala – gregorianka 

1800 + Anna Olszewska (w 4 r. śm.), Edmund Bojar (w 5 r. śm.), rodzice, 

rodzeństwo, i zmarli z rodziny 

1800 + rodzice: Paulina i Jan, mąż Władysław Kaczmarek, brat Stanisław, 

siostry: Maria i Barbara oraz zmarli z rodziny 

Sobota 11.02.17 r. – Najświętszej Maryi Panny z Lourdes 
  700 + mama Helena Sala – gregorianka 

  830 + rodzice: Andrzej i Anastazja Dudek, Helena i Alfons Klasińscy 

  830 + Kazimierz Szczygieł, rodzice: Marta i Bernard oraz rodzice: Marianna  

i Wiktor Wolszlegier oraz Wiktor 

1800  + siostra Barbara Ciepłowska (w 6 r. śm.) 

1800 + Alojzy (w 27 r. śm.) i rodzice z obojga stron 

Niedziela 12.02.17 r.  
700 + ks. Józef (w 20 r. śm.) 

930  Rodziny Szensztackie 

930  + Irena Mulawa i zmarli z rodziny 

1100góra + Aleksandra Ossowska (w 3 r. śm.) 

1100góra + ojciec Józef (w r. śm.) i zmarli z rodziny 

1100dół Za Parafian 

1230  + Ryszard Badzmierowski (w 8 r. śm.) oraz Zygmunt i Henryk 

1230  + rodzice: Monika i Paweł; Aleksander, Czesław i Renata Plutowscy 

1500 + Jadwiga Porożyńska ( w 1 r. śm.) oraz Łucja i Krystyna  

1500 + Artur Kacprzyk (w 18 r. śm.) i dziadkowie z obojga stron 

1800 + mama Helena Sala – gregorianka 


