
 
 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

V Niedziela Zwykła – 5 lutego 2023 r. 

 

1. Dzisiaj spotkanie Żywego Różańca o godz. 14.15.  

 

2. W tym tygodniu wspominamy w poniedziałek świętych 

męczenników Pawła Miki i Towarzyszy, w piątek św. 

Scholastykę,  w sobotę MB z Lourdes. Jest to światowy dzień 

chorego.   O 11.00 Msza św. oazowa z udzieleniem sakramentu 

chorych. Pan Łukasz Bisewski wyraża gotowość odwiedzania z 

Komunią świętą chorych w każdą niedzielę. Zainteresowanych 

chorych można zgłosić w zakrystii, bądź w biurze parafialnym. 

 

3. Z tyłu kościoła u ministrantów można nabyć Gościa 

Niedzielnego i nasz parafialny biuletyn. 

 

4. Rekolekcje parafialne odbędą się w stałym terminie w 

pierwszym tygodniu Wielkiego Postu. 

 

5. W przyszłą niedzielę kolekta budowlana. 

 

Ksiądz proboszcz Sławomir Skoblik           

Poniedziałek 6 Luty 
św. Męczenników Pawła Miki i To-

warzyszy 

 

17:00+ Elżbieta, Monika, Grzegorz 

Fiszer 

 

17:30 + Wiesław Ziółkowski  (gr. 

16)  

 

Wtorek  7 Luty 

 

17:00 + Paweł Behmke 

 

17:30 + Wiesław Ziółkowski (gr. 17) 

 

Środa 8 Luty 

 

06:30 +  Wiesław Ziółkowski (gr. 

18)  

 

17:00 +   Jan i Berta Ciskowscy 

 

Czwartek 9 Luty 

 

08:45  - w pewnej intencji    
 

17:00  +  Wiesław Ziółkowski (gr. 

19) 

 
 

  

Piątek  10 Luty 
św. Scholastyki 

 

06:30 +  Wiesław Ziółkowski (gr. 

20) 

 

17:00 + Józef i Magdalena 

Kromliccy   

 

18:00 + Elżbieta Magulska w 

rocz. ś. 

 

Sobota 11 Luty 
NMP z Lourdes 

 

06:30 + Wiesław Ziółkowski (gr. 

21) 

 

11:00 - w intencji parafian, 

zwłaszcza starszych i chorych 

 

17:00 +  Stanisław Necel w rocz. 

sm., + z rodziny    

 

Niedziela   VI  zwykła 

12 Luty 

 

08:00 +   Aleksandra Krukowska 

 

10:30 .- w intencji żywych i 

zmarłych ofiarodawców budowy 

kościoła i za parafian 

 

16:00 +   Wiesław Ziółkowski 

(gr. 22) 
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Święci męczennicy 

Paweł Miki i Towarzysze 

 

Na początku XVI wieku chrześcijaństwo w Japonii 

rozwijało się bardzo dynamicznie. Pierwszym 

misjonarzem w tym kraju był św. Franciszek 

Ksawery w latach 1549-1551. Niestety, pięknie 

zapowiadające się dzieło zostało prędko zatrzymane 

przez fanatyzm władców. Wybuchło nagłe, bardzo 

krwawe prześladowanie. Na te właśnie czasy 

przypada bohaterska śmierć św. Pawła Miki i jego 25 

Towarzyszy. Wśród tych męczenników było 3 

jezuitów, 6 franciszkanów i 17 tercjarzy 

franciszkańskich. 

Paweł Miki urodził się koło Kioto w zamożnej 

rodzinie w roku 1565. Miał zaledwie 5 lat, kiedy 

otrzymał chrzest - w Japonii w XVI w. zdarzało się 

to niezwykle rzadko. Kształcił się u jezuitów, do 

których w wieku 22 lat wstąpił. Będąc klerykiem, 

pomagał misjonarzom jako katechista. Po nowicjacie 

i studiach przemierzył niemal całą Japonię, głosząc 

naukę Chrystusa. Kiedy miał już otrzymać święcenia 

kapłańskie, w 1597 r. wybuchło prześladowanie. 

Aresztowano go i poddano torturom, aby wyrzekł się 

wiary. W więzieniu spotkał się z 23 Towarzyszami. 

Po torturach obwożono ich po mieście z wypisanym 

wyrokiem śmierci. Paweł wykorzystał okazję, by 

zebranym tłumom głosić Chrystusa. Więźniów 

umieszczono w więzieniu w pobliżu miasta 

Nagasaki. Dołączono do nich jeszcze dwóch 

chrześcijan, których aresztowano za to, że usiłowali 

nieść pomoc więźniom. Na naleganie prowincjała 

władze zgodziły się dopuścić do skazanych kapłana z 

sakramentami. Tę okazję wykorzystali dwaj 

nowicjusze, by na jego ręce złożyć śluby zakonne. 

Poza miastem ustawiono 26 krzyży, na których 

zawieszono aresztowanych chrześcijan. Paweł Miki 

jeszcze z krzyża głosił zebranym poganom 

Chrystusa, dając wyraz swojej radości z tego, że 

ginie tak zaszczytną dla siebie śmiercią. Zachęcał do 

wytrwania także swoich Towarzyszy. Męczennicy 

przeszyci lancami żołnierzy dopełnili swej ofiary 5 

lutego 1597 r. Są to pierwsi męczennicy Dalekiego 

Wschodu. Do chwały błogosławionych wyniósł ich 

Urban VIII w roku 1627, a do chwały świętych - Pius 

IX w roku 1862. Ten sam papież doprowadził 

ponadto do beatyfikacji kolejnych 205 męczenników 

japońskich, którzy ponieśli śmierć w wieku XVII. 


