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1. W dniu dzisiejszym w 3. niedzielę miesiąca składka przeznaczona 
na dalsze prace przy świątyni. W ubiegłym miesiącu zebraliśmy na 
ten cel 14 424 zł. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim ofia-
rodawcom, którzy złożyli swe ofiary w kopertach na tacę lub przesłali 
na konto parafialne. Jednocześnie wydatki wyniosły 10 000 zł.  

2. W następną niedzielę, 23.02, w domu parafialnym o godz. 17.00 
odbędzie się spotkanie Rady Parafialnej poświęcone nakreśleniu 
przebiegu dalszych prac przy upiększaniu świątyni oraz innym tema-
tom związanych z funkcjonowaniem parafii. 

3. Dziś na Mszy św. o godz. 10.30 nastąpi wręczenie książeczek dzie-
ciom przygotowującym się do I Komunii Świętej, a po niej spotka-
nie w domu parafialnym. Natomiast po Mszy św. o godz. 12.00 spotka-
nie w domu parafialnym z młodzieżą klas VII przed sakramentem  
bierzmowania. 

4. W środę po Mszy św. nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej.  
5. We czwartki, w związku z trwającym rokiem poświęconym Eucha-

rystii, od godz. 17.30 do 18.00 wystawienie Najświętszego Sakra-
mentu. Zapraszamy do osobistej modlitwy przez obliczem Pana. 

6. W tym tygodniu obchodzimy:    
- w sobotę wypada św. Katedry św. Piotra Apostoła 

7. W tym tygodniu zakończyliśmy wizytę duszpasterską. W imieniu 
swoim i ks. Pawła, pragniemy podziękować tym rodzinom, które nas 
przyjęły. Dziękujemy za życzliwe przyjęcie, za wspólną modlitwę, 
szczerą rozmowę oraz za ofiary składane z tej okazji. Bóg zapłać!  
Część z ofiar przeznaczyliśmy na budowę nowego kościoła, część na 
Kurię Diecezjalną, część na parafialne duszpasterstwo dzieci i młodzie-
ży, a część dla księży, jako podziękowanie za całoroczną pracę. Cieszy 
fakt, że nasza Parafia się rozrasta i coraz większa liczba wiernych chce 
uczestniczyć czynnie w jej życiu. Wszystkie radości, ale także troski  
i problemy będziemy polecać Bogu w cotygodniowych Mszach św. 
odprawianych za Parafian oraz polecać Matce Bożej Częstochowskiej 
w czasie środowej nowenny. Gdyby ktoś był nieobecny podczas kolędy 
może się umówić na nowe termin w najbliższych dniach. 

8. Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie, zaprasza chłopców, 
uczniów szkół średnich oraz studentów na dzień skupienia dla rozezna-
jących powołanie. Będzie on miał miejsce w Seminar ium Duchow-
nym w Rzeszowie w niedzielę 23 lutego. Rozpoczęcie o godz. 10.00. 

9. Nasza Parafia oraz Parafia Mrowla organizuje na feriach zimo-
wych pielgrzymkę do Ziemi Świętej (od 6 do 13 lutego 2021r.).  
W programie będą tradycyjnie odwiedzane miejsca oraz nowe, do-
tąd nieznane. Wylot samolotem z Jasionki. Całkowity koszt tygo-
dniowej pielgrzymki wraz z biletami wstępu będzie wynosił około 
4000 zł. Przewidywany program pielgrzymki znajdziemy w przed-
sionku przy prasie oraz na stronie internetowej naszej parafii.  
Zapisy oraz szczegółowe informacje w zakrystii i w kancelarii parafial-
nej do niedzieli 1 marca.  

10.Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, 
wystrój i ogrzewanie kościoła (w sumie 50 zł.) Na ten tydzień prosimy 
mieszkańców bloku z ul. Strażackiej nr 23A, B, C. 

11.Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. U ministrantów może-
my nabyć tygodniki: „Źródło” i „Niedzielę, Ola i Jaś – dla dzieci. Ga-
zetka Miriam znajduje się w przedsionku kościoła. 

o g ł o s z e n i a:  

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 

KARDYNAŁ WYSZYŃSKI CZ. I 

          Pokarm na       
         drogę (życia) 

 

„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść 
Prawo albo Proroków. Nie przysze-
dłem znieść, ale wypełnić”. /Mt 5, 17/  

 

Jezus jest tym, który nie przyszedł 
znieść, ale wypełnić prawo. Chce jednak 
do niego dodać więcej naszego ludzkiego 
serca, aby sam przepis nie obrócił się 
przeciwko człowiekowi. Suche i zimne 
wypełnianie prawa nie ma sensu, jeśli nie 
ma w nim bijącego i żywego serca. 

W odpowiedzi na ostatni List Prymasa 
Polski zapraszający nas na uroczystość bea-
tyfikacji Sługi Bożego kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Będziemy chcieli bliżej po-
znać postać Prymasa Tysiąclecia. 
Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 
1901 r. w Zuzeli na Bugiem, która w tym 
czasie leżała w zaborze rosyjskim. Był dru-
gim dzieckiem Stanisława (1876-1970)  
i Julianny Wyszyńskich (1877-1910) z domu 
Karp. Ojciec był organistą i parafialnym 
pisarzem. Stefan wychowywał się w wielo-
dzietnej, pobożnej i patriotycznej rodzinie. 
Miał cztery siostry – 
rok starszą Anastazję, 
młodszą o dwa lata 
Stanisławę, o trzy lata 
– Janinę i Zofię, która, 
urodzona w 1910 r. 
zmarła po kilku tygo-
dniach – oraz młod-
szego o sześć lat brata 
Wacława, który zmarł 
w 1918 r. Stefan jako 
kilkulatek został mini-
strantem. Przez dwa lata chodził do miejsco-
wej szkoły powszechnej, w której podstawo-
wym językiem nauczania był rosyjski. Oj-
czystej historii i kultury uczył go w domu  
ojciec Stanisław. On też zabierał syna pod 
osłoną nocy do Puszczy Białej, gdzie wspól-
nie z gospodarzami stawiali krzyże na gro-
bach powstańców styczniowych. Duży 
wpływ na duchowość późniejszego prymasa 
miała przedwczesna śmierć matki, która 
zmarła 31 października 1910 r., po przepro-
wadzce rodziny do Andrzejewa i urodzeniu 
córki Zofii. Po śmierci matki Stefan przez 
dwa  lata uczył się  Ciąg dalszy na stronie 2  
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w domu (jako dziewięciolatek odmówił 
uczenia się w rosyjskiej szkole z uwagi na 
metody wychowawcze). W 1912 r. zdał 
egzaminy i rozpoczął naukę w Warszawie 
w prywatnym gimnazjum Wojciecha Gór-
skiego z polskim językiem wykładowym. 
Od września 1915 r. z powodu frontu nie-
miecko-rosyjskiego, oddzielającego drogę 
do Warszawy, kontynuował naukę  
w Łomży w Męskiej Szkole Handlowej 
im. Piotra Skargi. Tu, jak uprzednio  
w Warszawie, był członkiem tajnego har-
cerstwa. W Łomży też Stefan Wyszyński, 
który od dziecka czuł powołanie do ka-
płaństwa, podjął decyzję o wstąpieniu do 
seminarium duchownego. Jesienią 1917 r. 
we Włocławku rozpoczął naukę w liceum 
im. Piusa X, które było niższym semina-
rium duchownym. Natomiast w 1920 
wstąpił do Wyższego Seminarium Du-
chownego. Święcenia kapłańskie otrzymał 

3 sierpnia 1924 r. w katedrze we Włocław-
ku z rąk bp. Wojciecha Owczarka. Przyj-
mował je sam, 
poważnie chory. 
Jego kursowi kole-
dzy byli wyświę-
ceni w czerwcu 
1924 r. Stefan 
Wyszyński musiał 
czekać do dnia 
swoich urodzin, 
kiedy kończył 23 
lata. Według ów-
czesnych przepi-
sów prawa kanonicznego święceń udziela-
no po ukończeniu 24 lat, w uzasadnionych  
wypadkach można było wiek święceń  
obniżyć o rok. Mszę prymicyjną ks.  
Wyszyński odprawił 5 sierpnia 1924 r.  
na Jasnej Górze, by, jak pisał, „mieć  
Matkę, która nie umiera”.  

KARDYNAŁ WYSZYŃSKI CZ. I. Ciąg dalszy…  

CUD EUCHARYSTYCZNY W POZNANIU  
W 1399 r., w uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny (15 VIII) pew-
na uboga kobieta, skuszona hojnym wyna-
grodzeniem, razem z córką wykradła  
z pobliskiego kościoła ojców dominika-
nów (obecnie ojców jezuitów) trzy święte 
Hostie. Świętokradcy zebrani w piwnicy 
domu przy ul. Żydowskiej należącego do 
rodziny Świdwów, który znajdował się na 
miejscu obecnego kościoła, położyli Ho-
stie na stole i zaczęli kłuć nożami, by 
przekonać się o rzeczywistej obecności 
Chrystusa w Eucharystii. Z pociętych Ho-
stii wytrysnęła krew i rozlała się na stole  
i ścianie piwnicy. Przy tym wydarzeniu 
niewidoma dziewczyna miała odzyskać 
wzrok. Przestraszeni profanatorzy wrzucili 
Hostie do znajdującej się w piwnicy studni 
(która zachowała się do naszych czasów), 
ale Hostie uniosły się nad wodą. Sprawcy 
wzięli Je i zawinęli w chustę, by wynieść 
poza mury miasta na nadwarciańskie mo-
kradła, gdzie usiłowali Je zagrzebać  

w błocie. Jednak 
Hostie znowu się 
uniosły i „zawisły” 
w powietrzu. Prze-
rażeni sprawcy ucie-
kli. O wydarzeniu 
zrobiło się głośno za 
sprawą syna paste-
rza, który odkrył 
niedające się zako-
pać Hostie. Po po-
wiadomieniu władz 
miasta Hostie  
w uroczystej proce-
sji przeniesiono do 
jednego z poznańskich kościołów. W celu 
upamiętnienia miejsca cudu poznaniacy 
postawili na błoniach drewnianą kaplicę. 
Kilka lat po zdarzeniu król Władysław 
Jagiełło ufundował w miejscu znalezienia 
Hostii i drewnianej kapliczki, kościół  
pod wezwaniem Bożego Ciała.  

opr. D. Frańczak  

INTENCJE  
MSZALNE  

17.02 – 23.02 
 

Poniedziałek (17.02)  
1/ †Jolanta Klęsk- od Ja-
dwigi i Ryszarda Partyki  

2/ †Emilian Kawa- od cór-
ki Lucyny  

Wtorek (18.02)  
1/ †Jolanta Klęsk- od ro-
dziny Nogów  
2/ †Emilian Kawa- od cór-
ki brata Henryka Bogusła-
wy z rodziną  

Środa (19.02)  
1/ W intencji próśb i po-
dziękowań do Matki Bożej 
Częstochowskiej 

2/ †Jolanta Klęsk- od Hali-
ny Klęsk z rodziną   

Czwartek (20.02)  
1/ Dziękczynna w 70 rocz-
nicę urodzin Mieczysława  
z prośbą błogosławieństwo 
Boże   

2/ †Jolanta Klęsk- od przy-
jaciół córki  

Piątek (21.02)  
1/ †Jolanta Klęsk- od  
Teresy i Stanisława Klęsk 
z rodziną  
2/ †Emilian Kawa- od cór-
ki brata Henryka Grażyny 
z rodziną  
Sobota (22.02)  
1/ Dziękczynna w 55 rocz-
nicę ślubu  

2/ †Jolanta Klęsk- od dy-
rekcji, nauczycieli i pra-
cowników Publicznej 
Szkoły Podstawowej Sióstr 
Nazaretanek w Rzeszowie  

Niedziela (23.02) 

godz. 7.00  

†Marianna- 7 rocznica 
śmierci, Marian  
godz. 9.00 

†Wiktoria, Eugeniusz 
Dziura  
godz. 10.30 

†Michał, Wiktoria Kawa  
godz. 12.00  

W intencji Parafian 
godz. 16.00 

†Jolanta Klęsk- od kole-
gów z pracy syna Tomasza 
MPGK Rzeszów  

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II O KARDYNALE WYSZYŃSKIM  
„Szczególnym przedmiotem medytacji 
uczyńcie postać niezapomnianego Pryma-
sa, śp. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
jego osobę, jego naukę, jego rolę w jakże 
trudnym okresie naszej historii. To wszyst-
ko uczyńcie przedmiotem medytacji i po-
dejmijcie to wielkie i trudne dzieło, dzie-
dzictwo przeszło tysiącletniej historii, na 
którym on, Kardynał Stefan, Prymas Pol-
ski, dobry pasterz, wycisnął trwałe, nieza-
tarte piętno. Niech dzieło to podejmą  
z największą odpowiedzialnością pasterze 
Kościoła, niech podejmie je duchowień-
stwo, kapłani, rodziny zakonne, wierni 

każdego wieku i każdego zawodu. Niech 
podejmą je młodzi. Niech podejmie je cały 
Kościół i cały Naród. Każdy na swój spo-
sób, tak jak Bóg i własne sumienie mu 
wskazują. Podejmijcie i prowadźcie je ku 
przy-
szłości”.  
(Orędzie 
do Pola-
ków, 
Waty-
kan, 28 
maja 
1981r.)  


