Ogłoszenia Duszpasterskie
VI Niedzielę Zwykłą
1. Dzisiaj kolekta gospodarcza. „Bóg zapłać” za złożone ofiary.
2. W poniedziałek o godz. 17.00 – spotkanie grupy Miłosierdzie Boże.
3. W środę o godz. 1000 w naszym kościele odprawiona będzie
uroczysta Msza św. z okazji 77 rocznicy wywózki na Syberię.
4. W środę Nowenna do MBNP o godz. 1730 poprzedzona śpiewem
Godzinek.
5. W piątek od godz. 1500 Koronka i Adoracja Najśw. Sakramentu.
6. W najbliższą niedzielę – zbiórka do puszek na Grudziądzkie
Centrum Caritas.
7. W tym tygodniu patronują nam:
 14 lutego – św. Cyryl i Metody – Patronowie Europy,
 14 lutego – św. Walenty
8. Ogłoszenie Księży Werbistów na temat kalendarza Wielkopostnego.
Czas Wielkiego Postu, który powoli się zbliża jest wyjątkowy, bo
odżywa w nas nadzieja, że znowu się nawrócimy i pogłębimy swoją
wiarę. Śpiewać będziemy Gorzkie Żale i odprawiać Drogi Krzyżowe.
Nie może też zabraknąć codziennej lektury Pisma św. i krótkiego
rozważania. Nasza publikacja wychodzi temu naprzeciw. Jesteśmy
wydawnictwem misyjnego zgromadzenia werbistów. Poprosiliśmy
więc naszych misjonarzy o odczytanie Ewangelii przypisanej na
kolejne dni Wielkiego Postu. Zapraszamy do jej wysłuchania przez
każdorazowe zeskanowanie telefonem komórkowym kodu QR lub
odwiedzenie strony www.kalendarz.werbisci.pl/index.php
Wykorzystane w kalendarzu zdjęcia z różnych stron świata są
zaproszeniem, by skupiać się nie tylko na sobie. Życzymy, aby czas
Wielkiego Postu był owocny i jak najlepiej przygotował nas
wszystkich na święta Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dochód
ze sprzedaży kalendarza w cenie 20 zł przeznaczony będzie na misje.
9. W minionym tygodniu zmarli:
+ Jadwiga Wieczorek ul. Śniadeckich 48 lat 68
+ Stanisław Danielak ul. Śniadeckich 35 lat 81
+ Roman Ziółkowski ul. Śniadeckich 78/22 lat 64
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

BIULETYN PARAFIALNY
Parafia Św. Maksymiliana Kolbe
Grudziądz - Strzemięcin
ul Wyspiańskiego 1
tel. (56) 46-53-334
www.parafia-strzemiecin.dir.pl
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
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Święci Cyryl i Metody – Patronowie Europy
14 lutego, przypada święto: św. Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego
(815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia,
bardzo wykształceni, znający różne języki z hebrajskim, syryjskim i
łaciną włącznie, piastujący różne godności kościelne, podjęli wiele
udanych wypraw misyjnych, między innymi do kraju Chazarów na
Krymie, do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język
słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). Cyryl przetłumaczył
Pismo Święte na język staro-cerkiewno-słowiański. Tym językiem nadal
posługuje się kilkadziesiąt milionów braci prawosławnych i kilka
milionów grekokatolików. Obaj święci są uważani za apostołów
Słowian. W 1980 roku papież św. Jan Paweł II ogłosił ich
współpatronami Europy, podnosząc tym samym ich wspomnienie do
rangi święta.
Święto Cyryla i Metodego jest Dniem Modlitwy za Narody Słowiańskie.
Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmaite
narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie, jesteśmy budowniczymi
jedności, choćby poprzez codziennie kierowaną do Pana Boga prośbę
o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę
głoszenia Chrystusowej Ewangelii.

Św. Walenty – patron zakochanych
Walenty był biskupem Terni w Umbrii. Wiadomości o nim są dość skąpe
i niejednoznaczne. Żył w III w. i był kapłanem rzymskim. Tam w czasie
prześladowań (Klaudiusza II Gota), wraz ze św. Mariuszem i krewnymi,
asystował męczennikom w czasie ich procesów i egzekucji. Wkrótce sam
został pojmany i doprowadzony do prefekta Rzymu, który przeprowadził
rutynowy proces polegający na wymuszaniu odstępstwa od Chrystusa.
W tym celu kazał użyć kijów. Ponieważ nie przyniosło to oczekiwanego
rezultatu, kazał ściąć Walentego. Stało się to 14 lutego 269 roku.
Pochowano go w Rzymie przy via Flaminia. Jego grób już w IV w.
otoczony był szczególną czcią. Nad grobem papież Juliusz I wystawił
bazylikę pod wezwaniem św. Walentego. Bazylika wraz z grobem św.
Walentego stała się prawdziwym sanktuarium i jednym z pierwszych
miejsc pielgrzymkowych. W średniowieczu na terenie niemieckim
Święty był wzywany jako orędownik podczas ciężkich chorób,
zwłaszcza nerwowych i epilepsji. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i
Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona
zakochanych. W ikonografii św. Walenty przedstawiany jest jako kapłan
w ornacie, z kielichem w lewej ręce, a z mieczem w prawej, także w
stroju biskupa uzdrawiającego chłopca z padaczki.
INTENCJE 13.02.2017r. – 19.02.2017r.
Poniedziałek 13.02.17r.
700
+ mama Helena Sala – gregorianka
830
+ Edmund (w 22 r. śm.), żona Jadwiga Buchwałd i zmarli z rodziny
830
+ Andrzej Woźniak (w 2 r. śm.) Ireneusz i Jerzy Woźniak oraz rodzice:
Wanda i Józef Strzelczyk
1800
+ Marian Zalewski (w 14 r. śm.), rodzice i bracia z rodziny Zarębskich
00
18
+ rodzice: Kazimierz (w dniu urodzin) Leokadia i brat Stefan Sikorscy;
zmarli z rodziny Sikorskich i Bartlewicz oraz ks. Jan
Wtorek 14.02.17r.
700
830
+ mąż Stanisław Krzemiński (w 28 r. śm), rodzice z obojga stron
i rodzeństwo
830
W dniu urodzin syna Michała o błogosławieństwo Boże i opiekę dla całej
rodziny
1800
+ mama Helena Sala – gregorianka
00
18
+ Teodor Piskorowski (w dniu urodzin) i Marianna Zdanowicz

Środa 15.02.17 r.
700
830
+ mama Helena Sala – gregorianka
830
+ Janina Królikowska (w 5 r. śm.) i zmarli z rodzin z obojga stron
00
10
W intencji Sybiraków
1800
+ Jolanta Habryn (w 20 r. śm.), Waleria i Józef Habryn
1800
+ Romuald Skonieczny (w 11 r. śm.), zmarli rodzice z obojga stron
i zmarli z rodziny
Czwartek 16.02.17 r.
700
+ mama Helena Sala – gregorianka
830
+ Zdzisław Pappelbaum (w 2 miesiące po pogrzebie)
– od kuzynki Bożeny
00
18
W intencji Ojczyzny, o błogosławieństwo Boże i opiekę Maryi,
Królowej Polski dla Prezydenta, Rządu i dla całego Narodu Polskiego
– int. od Krucjaty Różańcowej
1800
W podziękowaniu Panu Bogu za 70 lat życia z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo i zdrowie dla męża Józefa, dzieci i wnuków
Piątek 17.02.17 r.
700
830
+ mama Helena Sala – gregorianka
1800
+ Klemens Szurek (w dniu urodzin)
1800
+ Janusz Jasik – popogrzebowa
1800
+ Otilia Szmuderer, Halina i Michał Żyśko; Janina Helman, Jan Kuczewski
Sobota 18.02.17 r.
700
830
+ Andrzej Bartoszyński ( w 4 r. śm.) oraz Felicja Bartoszyńska
(z okazji urodzin)
00
18
+ mąż Jan Klitkowski (w 18 r. śm.)
1800
+ mama Krystyna, ojciec Zdzisław i dziadkowie z obojga stron
1800
+ mama Helena Sala – gregorianka
Niedziela 19.02.17 r.
700
+ Regina i Edmund Górscy; zmarli z rodziny Górskich i Rutkowskich
930
+ Edward Wegner (w 9 r. śm.) i zmarli z rodziny
1100góra + Czesława Węgrzynowska (w 20 r. śm.)
1100dół + mama Helena Sala – gregorianka
1230
+ Zygmunt Majewski(w 12 r. śm.)
1230
+ Wanda Przeworska (w dniu urodzin) i tata Bronisław
1500
+ Franciszek Stefański (w 9 r. śm.), rodzice: Anna, Brunon i Marta
Murawscy
1500
O łaskę zdrowia dla chorych, cierpiących parafian i członków grupy
Miłosierdzia Bożego
00
18
W intencji Banu Bogu wiadomej

