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           Pokarm na drogę     
              (życia) 

 „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co sły-
szycie i na co patrzycie ” /Mt 11, 4/   
 

 Jan Chrzciciel przebywając w więzieniu 
miał chwile zwątpienia. Trudna sytuacja ży-
ciowa, czy jakieś duże cierpienie, powodują 
nieraz wątpliwość: Czy istnieje Bóg? Jak wi-
dzimy na przykładzie Jana Chrzciciela, Pan 
Jezus nie dziwi się takim wątpliwościom i nie 
zganił Jana za niedowiarstwo. Po prostu pole-
cił jego uczniom więcej o sobie opowiedzieć 
Janowi. To jest ważna wskazówka dla nas: 
kiedy pojawiają się w nas wątpliwości doty-
czące naszej wiary i relacji z Bogiem, kiedy 
przestajemy Boga rozumieć, powinniśmy po 
prostu więcej się o Nim dowiedzieć. Nie obra-
żać się na Niego, nie myśleć też źle o sobie, 
tylko lepiej Boga poznać. 

o g ł o s z e n i a:   

 III NIEDZIELA ADWENTU  

1. W dzisiejszą, 3 niedzielę miesiąca składka na elewację ze-
wnętrzną kościoła. W ubiegłym miesiącu zebraliśmy na ten 
cel 20 672 zł. oraz 100 USD. Składamy serdeczne podzięko-
wanie tym, którzy złożyli ofiary na tacę w kopertach lub 
przesłali na konto parafialne.  Bóg zapłać! Zostały zakończo-
ne prace przy elewacji zewnętrznej świątyni. Zamówiliśmy płyt-
ki granitowe na cokół, które zostaną położone w przyszłym roku. 
Ich koszt to około 13 000 zł. (egzemplarz pokazowy przy wej-
ściu do kościoła). Wydatki w tym czasie wyniosły 13 280 zł.  

2. Dziś na Mszy św. o godz. 12.00 kandydaci do bierzmowania  
z klas VII otrzymają nowe modlitewniki.  

3. Dzisiaj można zgłaszać w zakrystii dodatkowych chorych, do 
których kapłan uda się z Komunią św. w poniedziałek (23 XII) 
od godz. 8.30. 

4. Trwa Adwent. Razem z Matką Najświętszą pragniemy przy-
gotowywać się na spotkanie z Panem poprzez udział we Mszach 
Św. roratnich,  które są sprawowane w tygodniu o godz. 18.00.  

5. Tydzień temu poświęciliśmy opłatki, którymi będziemy się 
dzielić przy wigilijnym stole. Ofiary, jakie będą składane 
przy tej okazji zostaną przeznaczone na elewację kościoła. 
Opłatki są rozprowadzane przez przedstawicieli Rady Parafialnej 
po Mszach św. w przedsionku kościoła w tą i w następną nie-
dzielę. Można jeszcze zaopatrzyć się w świece wigilijne  Caritas. 
Duże w cenie 12 zł. a małe za 5 zł.  

6. Spowiedź przed Bożym Narodzeniem w naszej parafii będzie 
się we wtorek 17 XII. Zostały zmienione godziny spowiedzi, 
aby wierni mogli łatwiej skorzystać z tego sakramentu. Spo-
wiedź do południa będzie od godz. 8.30 do 10.00. Po południu 
od godz. 16.00 do 18.00. Od 18.00 do 18.30 przerwa i następnie 
od 18.30 do 19.00. 

7. W środę 18.12. zapraszamy na kolejny Wieczór Uwielbienia, 
którego tematem będzie sakrament kapłaństwa. Rozpoczęcie 
Mszą św. o godz. 18.00. zakończenie około godz. 20.15. 

8. W nowym roku duszpasterskim poświęconym Eucharystii, 
zapraszamy w każdy czwartek na adorację Najświętszego 
Sakramentu w ciszy od 17.30 do 18.00. 

9. W tym roku zapraszamy szczególnie dzieci oraz wszystkich 
chętnych na Pasterkę, o godz. 22.00. Dzieci, które grają na 
różnych instrumentach mogą razem zagrać kolędę: „Lujajże 
Jezuniu”. Próba w niedzielę 22.12 po Mszy św. o 10.30. Chęt-
ne dzieci mogą się przebrać: dziewczynki za anioły a chłopcy 
za pasterzy. Druga Paserka, jak co roku, o 24.00. 

10. Z inicjatywy parafian ogłaszamy zbiórkę pieniędzy na za-
kup kosmetyków dla dzieci i mam z Domu Samotnej Matki 
w Rzeszowie. Ofiary możemy składać do skrzynki w przed-
sionku kościoła. Zbiórka potrwa do końca grudnia. 

11. Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na sprząta-
nie i ogrzewanie kościoła (w sumie 50 zł.) Na ten tydzień  
prosimy mieszkańców domków z ul. Strażackiej od nr 13B  
do nr 18. 

12. Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. U ministrantów 
możemy nabyć tygodniki: „Źródło” i „Niedzielę, Ola i Jaś – dla 
dzieci. Gazetka Miriam znajduje się w przedsionku kościoła. 

 

POŚWIĘCENIE CUDOWNYCH  
MEDALIKÓW 
 W niedzielę na Mszy św. o godz. 10.30 w uro-
czystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny, ks. proboszcz poświęcił medaliki 24 
dzieciom, które w przyszłym roku przystąpią do  
I Komunii św. Poświęcenie medalików jest czę-
ścią przygotowań do przyjęcia – najpiękniejszego 
daru od 
Pana Jezu-
sa – jakim 
jest Ko-
munia św. 
Historia 
Cudowne-
go Medali-
ka rozpo-
czyna się 
27 listopa-
da 1830r., 
kiedy to 
nowicjuszce Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia 
św. Wincentego a Paulo, Katarzynie Labouré, ob-
jawia się Matka Boża. Podczas tego objawienia 
usłyszała ona słowa: „Postaraj się o wybicie i roz-
powszechnienie medalika według tego wzoru. 
Wszyscy, którzy będą go nosić z ufnością i wiarą, 
otrzymają wiele łask”. Św. Katarzyna zobaczyła 
dwie strony medalika. Na awersie postać Maryi, 
wyciągającej ku ziemi ręce, z których emanują 
promienie oznaczające łaski zlewane na ludzi. 
Maryję otacza napis: „O Maryjo bez grzechu  
poczęta, módl się za nami, którzy się  
do   Ciebie  uciekamy”.  Ciąg dalszy na stronie 2   
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INTENCJE 
MSZALNE  

16.12 – 22.12 
 

Poniedziałek (16.12) 

1/ †Jolanta Klęsk- od 
chrześnicy Katarzyny  

2/ †Zmarli z rodziny 
Cyranów  
Wtorek (17.12) 

godz. 8.00 

1/ †Jolanta Klęsk- od 
siostry  
godz. 18.00 

1/ Dziękczynna w 20 
rocznicę ślubu z proś-
bą o dalsze Boże bło-
gosławieństwo  
Środa (18.12) 

1/ W intencji próśb i 
podziękowań do Matki 
Bożej Częstochowskiej  

2/ †Kazimierz Kaczor  
Czwartek (19.12) 

godz. 7.00 

1/ †Jolanta Klęsk- od 
Małgorzaty i Mateu-
sza Buż  
godz. 18.00 

1/ †Dziękczynna za 
cud uzdrowienia  
Piątek (20.12) 

godz. 7.00 

1/ †Emilia Puc  
godz. 18.00 

1/ †Alicja- 8 rocznica 
śmierci  
Sobota (21.12) 
godz. 7.00 

1/ †Jolanta Klęsk- od 
koleżanek i kolegów 
z pracy córki 
Agnieszki  
godz. 18.00 

1/ †Zmarli z rodziny 
Jacków  
Niedziela (22.12) 

godz. 7.00  

†Julian Śmigiel- od 
syna Bogdana   
godz. 9.00 

†Zofia, Władysław  
godz. 10.30 

†Jan i Anna  
godz. 12.00  

W intencji Parafian 
godz. 16.00 

†Aleksandra, Zofia, 
Aleksander  

POŚWIĘCENIE CUDOWNYCH MEDALIKÓW. Ciąg dalszy 
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CUD EUCHARYSTYCZNY. LANCIANO  
 Z uwagi na to, iż rozpoczął się nowy rok 
liturgiczny w kolejnych numerach naszej 
gazetki Miriam będziemy prezentować te 
znane i mniej znane cuda eucharystyczne, 
które miały miejsce na świecie. W najróż-
niejszych jego zakątkach dokonało się ich 
ponad 130. Dwa z nich miało miejsce rów-
nież w Polsce. Cud eucharystyczny jest 
szczególnym rodzajem cudu. Jest on bowiem 
nierozerwalnie połączony z jedną z najwięk-
szych tajemnic wiary, z przeistoczeniem 
chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chry-
stusa podczas Eucharystii.  
 Cud eucharystyczny poprzez swoją do-
słowność uświadamia nam realność tej prze-
miany, która dokonuje się na ołtarzu podczas 
konsekracji. Za pierwszy cud eucharystyczny 
uznaje się wydarzenia, które miały miejsce 
na początku VIII wieku w Lanciano na tere-
nie Włoch, kiedy to pewien powątpiewający 
w przeistoczenie kapłan z zakonu św. Bazy-
lego odprawiał Mszę św. w klasztorze pod 
wezwaniem św. Longina. Kiedy skończył 
wypowiadanie słów konsekracji, hostia w 
jego dłoniach przemieniła się we fragment 
ciała, a wino w kielichu w krew. Od tych 
niezwykłych wydarzeń minęło już ponad 
1250 lat. Hostia, która Ciałem się stała zosta-
ła umieszczona w monstrancji i ma lekko 
brunatną barwę. Cudowna Krew w postaci 
grudek koagulatu przybrała kolor brunatny 
żółtawy. Od 1713 r. Ciało jest przechowywa-
ne w artystycznie wykonanej monstrancji  
z misternie cyzelowaną podstawą. Jest to 

dzieło neapolitańskich jubilerów. Cudowna 
Krew znajduje się w kielichu z kryształu gór-
skiego. W latach 1970-1971 oraz 1981 prób-
ki pobrane z Cudu Eucharystycznego podda-
no naukowym badaniom i analizom. Badania 
dowiodły ponad wszelką wątpliwość, że: 
- Cudowne Ciało jest cząstką ludzkiego ciała. 
- Cudowna Krew jest ludzką krwią. 
- Cudowne  
Ciało składa się  
z tkanki mięśnia  
sercowego  
(miocardium). 
- Ciało i Krew 
mają tę samą 
grupę krwi - AB. 
- W Cudownej 
Krwi zidentyfi-
kowano białka 
takie same, jak w 
świeżej krwi 
ludzkiej. Odkryto 
też substancje 
mineralne takie 
jak: chlorki, fos-
for, magnez, po-
tas, sód i wapń. 
- Cudowna Krew 
i Ciało przetrwały w bardzo dobrym stanie 
12 wieków, mimo niesprzyjającego działania 
czynników atmosferycznych i biologicznych. 
Nie znaleziono śladów konserwacji czy bal-
samowania. 

D. Frańczak  

Katarzyna zwierzyła się jedynie swojemu 
spowiednikowi, księdzu Aladel. Ona sama 
pracowała w przytułku w Paryżu jako ku-
charka i praczka, zajmowała się hodowlą 
krów, wreszcie była furtianką. Dopiero po jej 
śmierci odczytano- spisaną na polecenie spo-
wiednika- relację o objawieniach i od tej po-
ry Medalik, wkrótce nazwany Cudownym, 
zaczął być powszechnie noszony jako źródło 

łaski. Świadectwa o cudach za przyczyną 
Wizerunku od 1922 r. pojawiają się na ła-
mach „Rycerza Niepokalanej”.  
Cudowny medalik stanowi osobiste wyzna-
nie wiary, a jednocześnie prośbę o wstawien-
nictwo przed Bogiem, o dar bycia świętym. 
Medalik to jakby niema modlitwa noszona w 
sercu i kierowana do nieba bezustannie: pod-
czas pracy, odpoczynku i snu. 


