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ZIARNO  MARYI 

Parafia  Narodzenia  Najświętszej  Maryi  Panny  

w Sędziszowie Małopolskim  

  
    Data wydania 03.02.2019

   Nadszedł luty - najkrótszy 

miesiąc roku, który jednak czę-

sto potrafi być najzimniejszy      

i najbardziej dokuczliwy ze 

wszystkich miesięcy.  Dawno 

temu słowo "luty" po staropol-

sku oznaczało mroźny, srogi, 

okrutny, zły. Może więc i do-

brze, że ma tylko 28 dni.  

   Dzisiejsza niedziela przesłania 

wspomnienie św. Błażeja - pa-

trona od chorób gardła. Wierni 

dawniej przynosili do kościoła 

skrzyżowane świece, czerwone 

jabłka, wino lub wodę, które po-

święcone przez kapłana nabiera-

ły mocy uzdrowienia i ochrony 

od wszelkich chorób gardła.  

   We wtorek, (5 lutego) we 

wspomnienie św. Agaty, pobło-

gosławimy chleb, sól i wodę. Za 

wstawiennictwem świętej mają 

one chronić nas i nasze domo-

stwa, mieszkania od niebezpie-

czeństw pożaru i od innych 

przeciwności. 

W tym roku od 9 lutego roz-

poczną się ferie szkolne. Rodzi-

ców a także organizatorów zi-

mowego wypoczynku zachęca-

my do podjęcia troski o uczest-

nictwo dzieci i młodzieży w nie-

dzielnej Eucharystii podczas fe-

rii.  

   W przyszły poniedziałek 11 

lutego obchodzić będziemy 

Światowy Dzień Chorego. Prosi-

my o pomoc w zorganizowaniu 

uczestnictwa we Mszy Świętej  

z udzieleniem sakramentu cho-

rych wszystkim, którzy nie mo-

gą na co dzień być obecni w ko-

ściele. Specjalna Msza Święta  

w intencji chorych i cierpiących 

zostanie odprawiona o godz. 

9:00. Przypominamy, że aby 

móc przyjąć sakrament namasz-

czenia chorych trzeba być 

wcześniej wyspowiadanym, 

dlatego na pół godziny przed 

mszą św. – od 8:30 będzie spo-

wiedź. 

W sakramencie chorych wzy-

wamy pomocy Pana Boga, aby 

nas umocnił duchowo i fizycz-

nie. Udziela się go nie tylko 

osobom w niebezpieczeństwie 

śmierci, ale chorym, a także 

osobom w podeszłym wieku.  

   Dnia 14 lutego wielu parafian 

będzie obchodziło tzw. Walen-

tynki, święto zakochanych.    

   Okazuje się, że wspominany 

tego dnia w kalendarzu litur-

gicznym św. Walenty, został 

ogłoszony patronem zakocha-

nych już w 1496 r. przez papie-

ża Aleksandra VI. Jednak po-

czątków dzisiejszych walenty-

nek szukać trzeba wcześniej - 

jeszcze w pogańskim Rzymie. 

O ich dacie zadecydowała sama 

przyroda. W połowie lutego bo-

wiem ptaki gnieżdżące się       

w Wiecznym Mieście zaczynały 

miłosne zaloty i łączyły się      

w pary. Uważano to za symbo-

liczne przebudzenie się natury, 

zwiastujące rychłe nadejście 

wiosny.  

   W tym samym dniu: 14 lutego 

Kościół w swojej liturgii obcho-

dzi św. Cyryla i Metodego – 

patronów Europy. Świętym Cy-

rylowi i Metodemu słowiańska 

część Europy zawdzięcza przy-

jęcie chrześcijańskiej wiary oraz 

jej zakorzenienie się w kulturze. 

Ci dwaj święci bracia tworzyli 

zręby języków słowiańskich. 

Św. Cyryl przetłumaczył Ewan-

gelie i Psalmy na język starocer-

kiewno-słowiański. Od św. Cy-

ryla bierze swą nazwę alfabet 

zwany cyrylicą.  

          Z kolei 22 

lutego - w piątek 

w święto Kate-

dry św. Piotra 

wyrażać będzie-

my wdzięczność 

Bogu za misję 

powierzoną 

Apostołowi Pio-

trowi i jego na-

stępcom. „Katedra” to dosłow-

nie tron biskupa stojący w ko-

ściele będącym matką diecezji, z 

tej racji nazywanym właśnie 

„katedrą”. Stanowi symbol wła-

dzy biskupa, w szczególności 

jego „magisterium”, to znaczy 

ewangelicznego nauczania, któ-

rego jako następca Apostołów 

ma on strzec i przekazywać dla 

dobra całej wspólnoty chrześci-

jańskiej.    

   W bazylice św. Piotra w Rzy-

mie za głównym ołtarzem,        

w absydzie, jest tron (katedra), 

na którym miał zasiadać św. 

Piotr. Do V w. znajdował się on 

w baptysterium bazyliki św. Pio-

tra. Drogocenna relikwia składa 

się jedynie z wielu kawałków 

drewna, spojonych od dawna 

bogato zdobionymi płytami       

z kości słoniowej.  

ks. Ryszard Lis - proboszcz 
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 „NIECH MI SIĘ STANIE  

WEDŁUG SŁOWA  

TWEGO”   

 

   My jako pielgrzymi 

przybywamy dzisiaj tu 

z różnych kontynentów,  

miast i wsi 

Dobrą Nowinę chcemy  

z mocą głosić światu 

każdy z nas jest Twoim  

misjonarzem 

Tak jak Maryja  

chcemy odpowiedzieć "tak" 

na Twe wezwanie i Twój plan… 
 

„fragment Hymnu na  
Światowe Dni Młodzieży w Panamie” 

 

   W dniach 22 – 27 stycznia 

2019 roku obyły się w Panamie 

XXIV Światowe Dni Młodzie-

ży. Temat tych dni to: „Oto ja 

służebnica Pańska, niech mi 

się stanie według słowa Twe-

go” (Łk 1,38).  

   Światowe Dni Młodzieży to 

spotkanie młodych z Papieżem, 

które staje się radosnym święto-

waniem wspólnie przeżywanej 

wiary w Jezusa Chrystusa. To 

czas głębokiej odnowy ducho-

wej, z której owoców korzysta 

całe społeczeństwo. 

   Młodzi, którzy byli na Świa-

towych Dniach Młodzieży w 

Panamie opowiadają: 

– Ludzie byli bardzo otwarci i 

przyjaźni. Witali nas na każdej 

ulicy. 

– Zaskoczyła nas otwartość i 

życzliwość ludzi, którzy potra-

fili dać nam wszystko. Otwar-

tość na ludzi, na Europejczy-

ków, inna kulturę. Ale ta od-

mienna kultura nie była prze-

szkodą w spotkaniu z drugim 

człowiekiem. Różnice nie mają 

znaczenia, bo Chrystus jest taki 

sam. To jest najważniejsze. 

Podczas tych dni wszyscy z po-

dzień różnymi swoimi proble-

mami, trudnościami. To ludzie, 

którzy gdzieś mieszkają po wio-

skach i nie mają styczności z 

takim miastem jak Panama Ci-

ty. Wielu z nich nawet w tym 

mieście nie było, mimo że 

mieszkają 200 km stąd. Tam 

można było poznać prawdzi-

wych Panamczyków, którzy 

tworzą Kościół w różnych swo-

ich wspólnotach, parafiach, któ-

re są bardzo rozległe.  

  To jest najpiękniejsze do-

świadczenie, że jesteśmy razem 

przy Jezusie Chrystusie i to, że 

jesteśmy razem wspólnie w jed-

nym Kościele i w imię Jezusa 

Chrystusa stajemy się apostoła-

mi. On nas do tego wzywa i po-

syła, by głosić Jego miłosier-

dzie.  

   Nie ma nic ważniejszego, niż 

właśnie to: być posłanym w jed-

ności Kościoła jako młodzi lu-

dzie do innych młodych ludzi, 

żeby głosić miłość Pana Boga.   

dziwem patrzyli na otwarte ser-

ca miejscowej ludności. 

– Ich serca, ich domy – wszyst-

ko było pootwierane. To było 

coś niesamowitego, to było coś 

pięknego. Jak przyjechaliśmy, 

spotkaliśmy od razu Chilijczy-

ków, którzy tańczyli i śpiewali 

dla Jezusa tutaj w Panamie.  

To niesamowity czas. Czas, w 

którym wychodzimy spoza 

swoich schematów, wychodzi-

my poza swoje ograniczenia.   

   Widzimy, jak ludzie są przy-

wiązani do Jezusa i widzimy 

Kościół jedności: jedności mło-

dzieży, jedności wiary, jedności 

miłości Jezusa Chrystusa. To 

wszystko dzieje się w imię 

Chrystusa, Jezus nas jednoczy. 

Piękne jest to doświadczenie 

dla tych, którzy tu przyjechali, 

dlatego że nie patrzymy tylko 

na nas, nie patrzymy tylko egoi-

stycznie na nasz Kościół w Pol-

sce, czy tylko na nasze proble-

my, ale otwieramy swoje serca 

na innych, tak jak oni otwierają 

swoje serca na nas. 

– Światowe Dni Młodzieży to 

cudowny czas. Najpierw były 

dni w diecezjach, gdzie poznali-

śmy fantastycznych ludzi. To 

niesamowite, że możemy poko-

chać mieszkającą tu rodzinę w 

ciągu tygodnia. 

   Szczególnym przeżyciem na 

pewno były dni w diecezji, 

gdzie można było poznać praw-

dziwą Panamę – nie tą z wiel-

kiego miasta, ale tą Panamę, 

która żyje normalnie na co 
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Światowy Dzień Chorego. 

11 lutego br. po raz 

XXVII obchodzony będzie 

Światowy Dzień Chorego. 

Hasłem przewodnim w tym 

roku będą słowa „Darmo 

otrzymaliście, darmo da-

wajcie” (Mt 10,8). Świato-

wy Dzień Chorego ustano-

wił Jan Paweł II dnia 13 

maja 1992 r. w liście do ów-

czesnego przewodniczącego 

Papieskiej Rady Duszpa-

sterstwa Pracowników 

Służby Zdrowia - kard. Fio-

renzo Angeliniego. Wyzna-

czył wówczas jego datę na 

11 lutego - wspomnienie 

Matki Bożej z Lourdes. 

Pierwszy taki dzień obcho-

dzono właśnie w tym fran-

cuskim sanktuarium ma-

ryjnym. W tym roku świa-

towe centrum obchodów 

Dnia Chorego będzie miało 

miejsce w Kalkucie, w In-

diach.  

W Dniu Chorego     

w wielu kościołach organi-

zowane będą uroczyste li-

turgie, połączone z udziele-

niem sakramentu chorych, 

który dzisiaj coraz częściej 

jest zapomniany i niedoce-

niony. Można zapytać: dla-

czego? Być może dlatego, że 

kiedyś zaopatrzono go       

w nazwę „ostatnie namasz-

czenie”. W tej sytuacji wzy-

wano kapłana z namasz-

czeniem chorych w ostat-

nim momencie życia, kiedy 

człowiek umierał. To wielki 

błąd. Wypada przypo-

mnieć, że sakramentem ko-

nających jest tak zwany 

Wiatyk, czyli Komunia 

święta. To ona jest sakra-

mentem umierających,       

a nie namaszczenie cho-

rych. Sakrament namasz-

czenia chorych jest czymś 

innym. Jest to znak sakra-

mentalny zostawiony przez 

Chrystusa jako narzędzie 

uświęcenia naszego cierpie-

nia. Przez ten sakrament 

Chrystus chce nam poka-

zać, że cierpienie nie musi 

człowieka niszczyć, może 

go doskonalić. W ten spo-

sób Chrystus nadał ludz-

kiemu cierpieniu sens. Oto 

człowiek cierpiąc, może 

ubogacać siebie i innych. 

Na każdy Dzień Cho-

rego Ojciec Święty kieruje 

Orędzie.  W tym roku chce 

nam w nim przypomnieć 

postać św. Matki Teresy    

z Kalkuty, która jako wzór 

miłości, uwidoczniła miłość 

Boga wobec ubogich i cho-

rych. „Święta Matka Teresa 

pomaga nam zrozumieć, że 

jedynym kryterium działa-

nia musi być bezinteresow-

na miłość wobec wszyst-

kich, bez względu na język, 

kulturę, grupę etniczną czy 

religię. Jej przykład nadal 

prowadzi nas do poszerza-

nia horyzontów radości      

i nadziei dla ludzkości po-

trzebującej zrozumienia     

i czułości; zwłaszcza dla 

tych, którzy cierpią.” Na 

zakończenie Orędzia pa-

pież Franciszek zwraca się 

do nas wszystkich słowa-

mi: „Wzywam Was wszyst-

kich, na różnych pozio-

mach, do promowania kul-

tury bezinteresowności       

i daru, niezbędnych do 

przezwyciężenia kultury 

zysku i odrzucenia. Kato-

lickie instytucje opieki me-

dycznej nie powinny wpa-

dać w myślenie biznesowe, 

ale dbać o opiekę nad czło-

wiekiem, bardziej niż        

o zysk. Wiemy, że zdrowie 

jest relacyjne, zależy od in-

terakcji z innymi i potrze-

buje zaufania, przyjaźni    

i solidarności. To jest do-

bro, którym można się cie-

szyć “w pełni” wyłącznie, 

gdy się nim dzieli. Wskaź-

nikiem zdrowia chrześcija-

nina jest radość z bezinte-

resownego daru. Was 

wszystkich zawierzam Ma-

ryi, Uzdrowieniu chorych. 

Niech nam pomaga dzielić 

się darami otrzymanymi w 

duchu dialogu  i wzajem-

nego przyjęcia, abyśmy żyli 

jak bracia       i siostry, 

uważni na potrzeby jedni 

drugich, abyśmy wiedzieli, 

jak dawać z sercem hoj-

nym i uczyli się radości     

z bezinteresownej służby.  
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Co słychać w moim Kościele? 

• Intencja papieska na luty 

2019: 

Intencja powszechna:  

Aby z wielkodusznością 

były otaczane opieką 

ofiary handlu ludźmi, 

przymusowej prostytucji 

i przemocy.  

 

• 11 lutego 2019 r., w litur-

giczne wspomnienie Matko 

Bożej z Lourdes, będziemy 

przeżywać XXVII Światowy 

Dzień Chorego. Centralna 

uroczystość  odbędzie 

się    w Bazylice Ojców Ber-

nardynów w Rzeszowie       

o godz. 9.00. W czasie uro-

czystości będzie udzielony 

sakrament namaszczenia 

chorych oraz błogosławień-

stwo Najświętszym Sakra-

mentem. Uroczystość będą 

transmitować: Katolickie 

Radio Via i Radio Rzeszów.  

 

• O znaczeniu swojej 26. 

pielgrzymki zagranicznej do 

Panamy z okazji Świato-

wych Dni Młodzieży mówił 

Ojciec Święty podczas au-

diencji ogólnej. Franciszek 

zaprosił zebranych do włą-

czenia się w jego dziękczy-

nienie za to światowe spo-

tkanie młodych w Panamie. 

Podkreślił, że dzięki „fiat” 

młodych ludzi świat będzie 

miał przyszłość.  

 

• Wyrazem ogromnej odwa-

gi ze strony pakistańskich 

sędziów, którzy nie ulegli 

naciskom islamistów jest 

wyrok Trybunału Najwyż-

szego w Islamabadzie 

oczyszczający jednoznacznie 

Asię Bibi z wszelkich zarzu-

tów. Wskazuje, że oznacza 

to przełom w przyszłości 

tego muzułmańskiego kra-

ju. Sędziowie dali bardzo 

szczegółowe uzasadnienie 

dlaczego kobieta była nie-

słusznie oskarżona, pokaza-

li, że chrześcijanie nie są 

wrogami islamu, wskazali 

na bezpodstawne cierpienie 

Asii Bibi z powodu fałszy-

wych oskarżeń. Przy tej 

okazji wiele też mówiono    

o chrześcijaństwie jako reli-

gii pokoju, która respektuje 

wyznawców innych religii, 

a także prawa kraju, w któ-

rym wyznawcom Chrystusa 

przyszło żyć. Ten przekaz 

jest bardzo ważny w obliczu 

negatywnego przesłania, 

które cały czas dawali is-

lamscy ekstremiści.  

 

• Ponad 700 chłopców i ok. 

650 dziewcząt należących 

do Drogi Neokatechumenal-

nej zdecydowało się pójść za 

głosem powołania kapłań-

skiego i zakonnego pod 

wpływem 34. Światowych 

Dni Młodzieży w Panamie. 

Ponadto 600 rodzin posta-

nowiło wyjechać na misje 

do różnych krajów. Wszyst-

kie te decyzje zapadły na 

tradycyjnym międzynarodo-

wym spotkaniu Drogi, na-

zajutrz po zakończeniu tego 

wielkiego święta młodzieży. 

 

• Krótko po wyczerpującej 

podróży do Panamy, papież 

Franciszek udaje się do 

Zjednoczonych Emiratów 

Arabskich (3-5.02). W sto-

łecznym Abu Zabi spędzi 

dwa dni i spotka się tam     

z księciem Mohamedem bin 

Zayedem Al Nahyanem 

oraz miejscowymi chrześci-

janami. Oczekuje się rów-

nież wielu pielgrzymów       

z zagranicy.  

 

• Chociaż do centralnych 

obchodów Światowych Dni 

Młodzieży w Lizbonie w 

2022 pozostały jeszcze 3 la-

ta, już teraz zapowiedziano, 

że władze stolicy Portugalii 

zamierzają udostępnić na to 

wydarzenie tereny, w któ-

rych sąsiedztwie w 1998 od-

były się Targi Expo. Bur-

mistrz miasta Fernando 

Medina wyjaśnił,  że           

w chwili obecnej najbardziej 

prawdopodobnym miejscem 

organizacji przyszłego wy-

darzenia są trawiaste tere-

ny o powierzchni 90 hekta-

rów, sąsiadujące z deltą Ta-

gu, położone między Lizbo-

ną a Loures.  

 

• Duszpasterstwo Rodzin 

informuje, że w Parafii Pod-

wyższenia Krzyża Świętego 

w Rzeszowie w każdy II 

czwartek miesiąca sprawo-

wana będzie Msza Święta   

z modlitwą o dar potom-

stwa oraz szczęśliwych na-

rodzin dziecka (17.30 – Ró-

żaniec, 18.00 – Euchary-

stia, 18.40 – Adoracja).  
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Łamigłówka 

 

Połącz rozwinięcia skrótów ksiąg ze Starego Testamentu, a powstanie hasło. 

 

1. Rdz  Ks. Ezechiela  N 

 

2. Ezd  Ks. Ezdrasza  I 

 

3. Ez  Ks. Hioba            U 

 

4. Ha  Ks. Malachiasza           U 

 

5. Hi  Ks. Micheasza           M 

 

6. Ps  Ks. Rodzaju            C 

 

7. Ml  Ks. Habakuka           G 

 

8. Mi  Ks. Psalmów             L 

Warto przeczytać. 

na misję do Boliwii, by ja-

ko wolontariuszka poma-

gać siostrom służebnicz-

kom dębickim w prowa-

dzonej przez nie ochronce 

dla dzieci w Cochabamba. 

24 stycznia 2017 roku zo-

sta ła  zamordowana. 

Pierwszy w rodzinie o jej 

śmierci dowiedział się wu-

jek – ks. bp Jan Zając. 

„Helenka poszła do Nieba” 

– z tymi słowami stanął w 

drzwiach rodzinnego domu 

wolontariuszki. 

Prezentowana  książka jest 

zbiorem świadectw osób, 

które znały Helenkę w rea-

liach jej codziennego życia. 

Sądzę, że warto się przy 

nich zatrzymać, bo świę-

tym nie zostaje się po 

śmierci, lecz jest się nim 

za życia. Kościół – po do-

kładnym zbadaniu życia 

kandydatów na ołtarze – 

wydaje tylko ostateczny 

werdykt, że danej postaci 

przysługuje ten tytuł. Waż-

ne jest, że apostolska po-

sługa Helenki trwa nadal, 

a jej życie oddane Bogu     

i ludziom może być także 

cenną inspiracją do od-

ważnego pójścia drogą 

Ewangelii, która nie ma 

granic.  

Wydawnictwo Rafael 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helenka Kmieć – postać 

absolutnie wyjątkowa, po-

rywająca, a przy tym zmu-

szająca do głębokiej reflek-

sji. Wykorzystała swoją 

młodość, energię i zapał 

najlepiej, jak tylko się da: 

postanowiła służyć innym 

ludziom i Bogu. Wyruszyła 
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Aleksander  Piotr  Okoński 

 

Antoni  Wiesław  Duduś 
 

 

 

W styczniu  odeszli od nas do wieczności: 

 

Zofia Katarzyna Prokop  1930 r. 

Antoni  Oboz    1931 r.       

Tadeusz Bieś    1945 r. 

Teresa  Początek   1932 r.        

Jan Jaremko    1948 r.  

Lesława Michalina Worek 1928 r. 

 

Pola Maria Froń 

 

Emilia Anna Michałek 

 

Powiedzenie Panu „tak” to odwaga, by przyjąć życie takim, jakim jest, 

wraz z całą jego kruchością i małością, a często nawet ze wszystkimi jego 

sprzecznościami i brakiem sensu, […] Oznacza przyjęcie naszej ojczyzny, 

naszych rodzin, naszych przyjaciół, takich, jakimi są, także z ich 

słabościami i małostkowością. Przyjęcie życia ukazuje się także, kiedy 

akceptujemy to wszystko, co nie jest doskonałe, czyste lub przefiltrowane, 

ale tym niemniej warte jest miłości. Czy ktoś z tego powodu, że jest 

niepełnosprawny lub wrażliwy, nie jest godny miłości? Czy ktoś, kto jest 

cudzoziemcem, jest chory czy w więzieniu, nie jest godny miłości? Tak 

czynił Jezus: wziął w ramiona trędowatego, ślepca i paralityka, objął 

faryzeusza i grzesznika. Objął łotra na krzyżu, a nawet uściskał                   

i przebaczył tym, którzy Go krzyżowali.  

                                                                   papież Franciszek - ŚDM Panama 2019 


