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ZIARNO  MARYI 

Parafia  Narodzenia  Najświętszej  Maryi  Panny  

w Sędziszowie Małopolskim  

    
    Data wydania 07.07.2019

   

 Trwa okres letniego wypoczyn-

ku. Ale niekoniecznie dla 

wszystkich. W naszym kościele 

rozpoczęły się właśnie prace 

związane z malowaniem kościo-

ła i renowacją polichromii. Oka-

zało się, że malowanie kościoła 

pociąga za sobą kolejne koniecz-

ne w tym momencie inwestycje. 

Jest to wymiana oświetlenia      

w prezbiterium i wymiana gło-

śników w kościele na nowocze-

sne i bardziej estetyczne. 

   Obecna polichromia kościoła 

pochodzi z 1974 r. wykonana 

staraniem ks. Prałata Zygmunta 

Króla. Kościół miał być malo-

wany początkowo rok wcze-

śniej, ale okazało się, że tynki są 

tak słabe, że trzeba je wykonać 

na nowo. Ks. Król zanotował w 

kronice wielką ofiarność para-

fian na ten cel. Poszczególne 

osiedla zebrały pieniądze i ufun-

dowały wówczas także obecne 

witraże.  

Polichromię, jak i witraże pro-

jektował p. Szmuc Stanisław     

z Krakowa. On także malował 

polichromię.  Odnowienie tej 

polichromii kościoła nastąpiło   

w 1996 r. 

   Obecnie urząd konserwatorski 

nie zgodził się na żadne zmiany 

malowideł, zostaną więc one 

nadal tylko odnowione. Wszyst-

kim ofiarodawcom na ten cel 

serdecznie dziękuję i proszę      

o modlitwę, by wszystko prze-

biegło bezpiecznie i bez zakłó-

ceń. 

   To jednak nie koniec inwesty-

cji w tym roku w naszej parafii. 

Od sierpnia mają się także roz-

począć prace związane z termo-

modernizacją Domu Parafialne-

go, na którą to inwestycję mamy 

dostać częściowy zwrot kosztów 

z Narodowego Funduszu Ochro-

ny Środowiska. 
 

A oto kalendarium wakacyjne: 
 

8 VII – św. Jan z Dukli (1414-

1484), prezbiter, kaznodzieja, 

pustelnik. 

11 VII – św. Benedykt (ok. 480-

547), ojciec monastycyzmu 

zachodniego, założyciel i opat 

klasztoru Monte Cassino, pa-

tron Europy, 

12 VII – św. Brunon Bonifacy z 

Kwerfurtu (974-1009), nie-

miecki biskup misyjny, mę-

czennik, 

13 VII  – święci Andrzej Świerad i 

Benedykt (X-XI w.), polscy 

asceci, pustelnicy. Wieczorem 

zapraszamy na Nabożeństwo 

Fatimskie. 

22 VII – św. Maria Magdalena. 

23 VII – św. Brygida (1303-1373), 

szwedzka mistyczka, patronka 

Europy, 

24 VII – św. Kinga (1234-1292), 

polska księżna, a następnie kla-

ryska w Starym Sączu, 

25 VII – św. Jakub Większy (I w.), 

pierwszy męczennik wśród 

Apostołów, patron Hiszpanii, 

26 VII – święci Joachim i Anna, 

rodzice Najświętszej Maryi 

Panny. 

29 VII – św. Marta, siostra Marii i 

Łazarza, patronka gospodyń 

domowych, 

31 VII – św. Ignacy z Loyoli (1491

-1556), hiszpański rycerz, zało-

życiel zakonu Jezuitów, 

1 VIII – św. Alfons Maria Liguori 

(1696-1787), Włoch, założyciel 

zgromadzenia redemptorystów. 

6 VIII – święto Przemienienia Pań-

skiego, 

8 VIII – św. Dominik (ok. 1170-

1221), hiszpański kapłan, zało-

życiel Zakonu Kaznodziejskiego 

– Dominikanów, 

9 VIII – św. Teresa Benedykta od 

Krzyża – Edyta Stein (1891-

1942), nawrócona filozof żydow-

ska, karmelitanka, zamordowana 

w Auschwitz, patronka Europy, 

13 VIII – godz. 19:00 Msza św.  

            i Nabożeństwo Fatimskie 

14 VIII – św. Maksymilian Maria 

Kolbe (1894-1941), apostoł Nie-

pokalanej, męczennik w Au-

schwitz, 

15 VIII – Najświętsza Maryja Pan-

na w tajemnicy Jej Wniebo-

wzięcia, 

17 VIII – św. Jacek (ok. 1200-1258), 

jeden z pierwszych polskich do-

minikanów, misjonarz na Rusi. 

20 VIII – św. Bernard (1090-1159), 

Francuz, cysters, opat i piewca 

chwały Maryi. 

21 VIII – św. Pius X (1835-1914), 

papież,  

22 VIII – Najświętsza Maryja Panna, 

Królowa nieba i ziemi. 

24 VIII – św. Bartłomiej (I w.), Apo-

stoł, świadek Chrystusa w In-

diach i Armenii, męczennik. 

26 VIII – Matka Boża Częstochow-

ska, 

27 VIII – św. Monika (331-387), 

matka św. Augustyna, patronka 

matek i wdów, 

28 VIII – św. Augustyn (354-430), 

biskup, Doktor Kościoła, filozof, 

chrześcijański pisarz,  

29 VIII – św. Jan Chrzciciel w ta-

jemnicy męczeńskiej śmierci. 

 
proboszcz - Ks. Ryszard Lis       
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CUD EUCHARYSTYCZNY  

Z  SOKÓŁKI 

 
   W czasie ostatniej pielgrzym-

ki parafialnej na Polesie udało 

się nam być, oglądać i modlić 

przed Najświętszym Sakramen-

tem z cudu eucharystycznego  

w Sokółce. To było wzruszające 

przeżycie. 

   Cud eucharystyczny wydarzył 

się w 2008 r. W czasie porannej 

Mszy 12 października kapłano-

wi rozdzielającemu Komunię 

Świętą upadł na stopień ołtarza 

konsekrowany komunikant. 

Ksiądz przeniósł hostię do na-

czynia z wodą (vasculum), by 

mogła się rozpuścić. – Takie są 

procedury, że komunikant 

umieszcza się w naczyniu, które 

służy kapłanowi do obmywania 

palców po udzieleniu Komunii 

Świętej.  Komunikant może 

rozpuszczać się kilka dni, więc 

s. Julia – zakrystianka przenio-

sła vasculum do sejfu w zakry-

stii. Początkowo zaglądała co-

dziennie, a potem zapomniała. – 

Kiedy 19 października, w nie-

dzielę misyjną, otworzyła sejf, 

by sięgnąć po jakąś potrzebną 

rzecz, poczuła zapach kwaszo-

nego chleba. W vasculum zoba-

czyła prawie rozpuszczony ko-

munikant z lśniącą jak żywa, 

eucharystycznym przechowy-

wany był w kaplicy na plebanii. 

Całą sprawę cudu utrzymywano 

początkowo w tajemnicy, aby 

dać sobie czas na ostateczne 

przekonanie do niezwykłego 

wydarzenia. Mogli zobaczyć go 

jedynie nieliczni kapłani za 

zgodą abp. Ozorowskiego. Jed-

nak powoli wydarzenie to na-

brało rozgłosu. Kościół w So-

kółce, podniesionym z tego po-

wodu do rangi kolegiaty, rozpo-

czął się remont kaplicy Matki 

Bożej Różańcowej dla wysta-

wienia Najświętszego Sakra-

mentu. 

   W czasie remontu kaplicy 

Matki Bożej Różańcowej oka-

zało się, że w witrażach i na 

malowidłach znajduje się wiele 

symboli eucharystycznych.  

W Sokółce od 50 lat pracują 

siostry ze Zgromadzenia Sióstr 

Eucharystek, jako jedynej para-

fii w diecezji. Tu, jeszcze przed 

cudem, powstało pierwsze       

w diecezji koło Eucharystycz-

nego Ruchu Młodych. 

   Cud eucharystyczny w Sokół-

ce uznany jest na szczeblu die-

cezjalnym. Taką decyzję ma 

prawo wydać biskup miejsca po 

otrzymaniu wyników badań       

i analizie przypadków uzdro-

wień. Na obecnym etapie poza 

diecezją białostocką wydarzenia 

w Sokółce określane są wyda-

rzeniem eucharystycznym.       

O rozszerzeniu kultu na cały 

Kościół decyzję wydaje Stolica 

Apostolska, a jej podstawą jest 

potwierdzenie badaniami zja-

wisk cudownych uzdrowień, 

stwierdzenie rozszerzania się 

kultu eucharystycznego, m.in. 

ożywiony ruch pielgrzymkowy. 

Stolica Apostolska informowa-

na jest na bieżąco o wydarze-

niach w Sokółce.  
(x.RL) 

czerwoną plamką jakby lekko 

skrzepniętej krwi, wielkości 

paznokcia. Resztka śnieżnobia-

łego komunikantu była zespolo-

na z plamką krwi, jakby przyfa-

strygowana nicią – jak to okre-

śliła s. Julia. Nie mogła zrozu-

mieć, dlaczego woda jest prze-

zroczysta, bez śladu zabarwie-

nia. Stała tak chwilę oniemiała, 

bo obecny w zakrystii ks. Filip 

zapytał: „Co się siostrze stało?”. 

   Powiadomiony proboszcz ks. 

Stanisław Gniedziejko – polecił 

schować komunikant w sejfie. 

Po 10 dniach naczynie z komu-

nikantem przeniesiono do kapli-

cy w sąsiadującej z kościołem 

plebanii. Komunikant został 

położony na korporale i umiesz-

czony w tabernakulum.           

W styczniu 2009 r. abp Edward 

Ozorowski polecił poddać ko-

munikant badaniom patomorfo-

logicznym. 

   W czasie pobierania próbki 

nierozpuszczona część komuni-

kantu była już wtopiona w tka-

ninę. Krwistobrunatna struktura 

fragmentu była tak samo wyraź-

na jak na początku, jedynie w 

sposób naturalny zeschnięta      

i krucha. Badania niezależnie 

wykonali m.in. Maria Sobaniec-

Łotowska i m.in. Stanisław Sul-

kowski, patomorfolodzy z Uni-

wersytetu Medycznego z Białe-

gostoku. Wyniki pokrywały się: 

badany fragment przybrał po-

stać tkanki mięśnia sercowego 

człowieka w stanie agonii. Na 

zarzuty, że zjawisko to może 

być wytworem bakterii lub 

grzyba odpowiedzieli: „ Żadna 

znana nauce bakteria nie potra-

fi wytworzyć tkanki mającej ce-

chy mięśnia serca, a obecność 

takiej tkanki stwierdziliśmy      

w hostii.” 

   Przez prawie trzy lata Naj-

świętszy Sakrament z cudem 
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Ziemię Świętą. Pewnej no-

cy Krzysztof usłyszał głos 

dziecka. Dziecko to popro-

siło go, by przeniósł je na 

drugi brzeg. Kiedy je jed-

nak wziął na ramiona, po-

czuł tak duży ciężar, że 

zdawał się być nim przy-

tłoczony – zdawało mu się, 

jak powiadali, że zapadnie 

się w ziemię. Zawołał 

wówczas Krzysztof: Kto 

jesteś, Dziecię? Otrzymał 

natomiast odpowiedź dla 

siebie najważniejszą, usły-

szał bowiem: Jam jest Je-

zus, twój Zbawiciel. Dźwi-

gając Mnie, dźwigasz cały 

świat. Stąd właśnie jego 

imię Nosiciel Chrystusa 

(gr. Christofonos). Następ-

nie Pan Jezus sprawił, że 

K r z y s z t o f  p r z y j ą ł 

chrzest,a po nim otrzymał 

ludzki wygląd. 

Św. Krzysztof jest 

patronem Wilna i Amery-

ki; szczególnie patronem 

grodów i siedzib ludzkich, 

żeglarzy, turystów, traga-

rzy, przewoźników, po-

dróżnych, pielgrzymów, 

marynarzy, modniarek, 

introligatorów, flisaków, 

farbiarzy, kierowców czy 

też młodzieży chrześcijań-

skiej. Św. Krzysztof wy-

stępuje często jako orę-

downik w śmiertelnych 

niebezpieczeństwach.     

W dzień jego dorocznej pa-

miątki poświęcane bywają 

wszelkiego rodzaju pojaz-

dy mechaniczne. 
 
Źródło: www.zyciorysy.info 

Św. Krzysztof - patron kierowców. 

Św. Krzysztof jest 

jednym z Czternastu 

Wspomożycieli, nazywa-

ny jest również patronem 

szczególnym.  

Przyszedł na świat 

w Licji. Według średnio-

wiecznej legendy miał 

mieć wpierw na imię Re-

probus, co oznacza czło-

wieka „odrażającego”, 

mającego głowę psa. Le-

genda mówi o nadzwy-

czajnej sile Krzysztofa. 

Początkowo był pogani-

nem, jednak nawróciw-

szy się na wiarę chrześci-

jańską zamieszkał w Jor-

danie, u brzegów rzeki 

tej samej nazwy, trud-

niąc się przenoszeniem 

pielgrzymów na drugi 

brzeg, by mogli odwiedzić 

 

 Święty Krzysztofie, który patronujesz pro-

wadzącym pojazdy, otaczaj swą opieką każdego, 

kto usiądzie za kierownicą. Wypraszaj u Boga 

łaski i predyspozycje potrzebne każdemu kieru-

jącemu pojazdem. Święty Krzysztofie, proś do-

brego Boga, aby chronił kierowców przed bra-

wurą i wypadkami i aby każdy z nich był na dro-

dze odpowiedzialny, trzeźwy, opanowany i życz-

liwy.  

Amen.  
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Co słychać w moim Kościele? 

•Intencja papieska na   li-

piec 2019: 

Ogólna: 

 

Aby osoby wymierzające 

sprawiedliwość kierowały 

się uczciwością i aby obecna 

na świecie niesprawiedli-

wość nie miała ostatniego 

słowa. 

 

•Intencja papieska na   

sierpień 2019: 

Intencja ewangelizacyjna: 

 

Aby rodziny, przez życie mo-

dlitwy i miłości, stawały się 

coraz bardziej “szkołami  

wzrastania w człowieczeń-

stwie”. 

 

•Siostry Karmelitanki Bose 

z Rzeszowa zapraszają na 

uroczystości ku czci NMP   

z Góry Karmel – Matki Bo-

żej Szkaplerznej. Główna 

msza św. będzie sprawowa-

na w kościele sióstr w dniu 

16 lipca o godz. 18.00.  

 

•Od 8 do 12 lipca 2019 r. 

przy Sanktuarium Matki 

Bożej Saletyńskiej w Dę-

bowcu odbędzie się 32. Mię-

dzynarodowe Saletyńskie 

Spotkanie Młodych pod ha-

słem „Wyzwanie”. Wśród 

prelegentów oraz artystów 

świadczących o Bogu bę-

dą: ks. Tomasz Źwiernik, 

ks. Łukasz Stachura MS, 

Dariusz Malejonek, Adam 

Polkowski, Maciej i Karoli-

na Piechowie. Na scenie 

wystąpią zespoły: 2 Tm 2,3, 

DJ Mike, Rock and Fire, 

TFP. 

Szczegółowy program spo-

tkania można znaleźć na 

stronie internetowej:  

spotkania.saletyni.pl 

 

•4 sierpnia 2019 r. po raz 

42. wyruszy Rzeszowska 

Piesza Pielgrzymka na Ja-

sną Górę. 

Msza św. rozpoczynająca 

pielgrzymkę odbędzie się   

w niedzielę, 4 sierpnia 2019 

r. o godz. 6.30 na placu Far-

nym w Rzeszowie. Piel-

grzymka zakończy się 13 

sierpnia 2019 r. 

 

•OO. Franciszkanie z Nie-

pokalanowa zapraszają na 

Wielkie Zawierzenie Niepo-

kalanemu Sercu Maryi, któ-

re odbędzie się w dniach od 

6 do 22 sierpnia 2019 r.  

 

•W tym roku na letni wypo-

czynek z Caritas wyjedzie 

około 25 000 dzieci polskich 

i ponad 1800 dzieci polonij-

nych, pochodzących z tere-

nów Białorusi, Ukrainy, Li-

twy i Gruzji. Wakacyjna 

Akcja Caritas jest jedną      

z największych inicjatyw 

prowadzonych w okresie 

letnim i jedną z najstar-

szych prowadzonych przez 

Caritas w Polsce. Jest prze-

znaczona dla dzieci z ro-

dzin, których nie stać na 

pełnopłatny wyjazd na wa-

kacje. Umożliwia tysiącom 

dzieci spędzenie letnich 

miesięcy poza domem –      

w górach, na Mazurach lub 

nad morzem. Akcja trwa do 

31 sierpnia. 

 

• Watykan wydał oficjalny 

dokument, który określa 

jasno stanowisko Kościoła 

wobec ideologii gender. Do-

kument „Mężczyzną i kobie-

tą ich stworzył. Z myślą      

o drodze dialogu o kwestii 

gender w edukacji” został 

przygotowany przez Kon-

gregację ds. Edukacji Kato-

lickiej. Jest zdecydowaną 

odpowiedzią wobec nasila-

jącego się w wielu krajach 

zagrożenia narzucania ideo-

logii gender w edukacji 

dzieci i młodzieży. 

„Ideologia ta wprowadza 

projekty edukacyjne i wy-

tyczne legislacyjne promu-

jące tożsamość osobistą       

i związki emocjonalne        

w całkowitym oderwaniu od 

różnic biologicznych między 

mężczyzną a kobietą. Toż-

samość człowieka jest zda-

na na indywidualistyczny 

wybór, który może się rów-

nież z czasem zmieniać” – 

czytamy w dokumencie. 

Przywołując nauczanie So-

boru Watykańskiego II 

Kongregacja ds. Edukacji 

Katolickiej przypomina       

o konieczności wychowania 

do miłości, które musi zao-

ferować „pozytywne, mądre 

i odpowiednie do wieku wy-

chowanie seksualne”. Auto-

rzy dokumentu przypomi-

nają, że tożsamość człowie-

ka kształtuje się w oparciu 

o różnorodność płciową.  
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Wykreślanka biblijna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     Wykreśl wyrazy będące odpowiedzią na pytania, a  powstanie hasło.  

 1. Z jakiego zwierzęcia nosił odzienie Jan Chrzciciel? 

 2. Żona Mojżesza. 

 3. Która z trzech cnót wg św. Pawła jest najważniejsza? 

 4. Góra Przemienienia 

 5. Zdradził Jezusa. 
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Wchodząc w okres letnich wakacji pamiętajmy, że ten czas jest nam dany 

przez Boga dla dobrego odpoczynku fizycznego, ale także dla duchowej 

odnowy i dla umacniania więzi z członkami rodziny, z przyjaciółmi       

i z samym Bogiem. Nigdy nie zapominajcie o modlitwie, o niedziel-

nej Mszy św. i o dziełach miłosierdzia dla tych, którzy go potrze-

bują.  

Papież Franciszek 
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W czerwcu w naszej parafii „z wody i Ducha Świętego” narodzili się: 

 

Maksymilian Gwizdała 

Laura Justyna Wróbel 

Fabian Kyciński 

Laura Rita Kapusta 

Piotr Gawroński 
 

 

W czerwcu sakrament małżeństwa zawarli:   

 

Szymon Karol  Kuman  i  Patrycja Stręk 

Marek Rafalski  i  Marzena Anna Pondo 

Łukasz Dominik Karnia  i  Anna Małgorzata Wojdon 

Wojciech Józef Jarosz  i  Mariola Maria Wojdon 

Karol Paweł Czapka  i  Alicja Teresa Fijałkowska 

Krzysztof Marcin Wodzień  i  Kinga Maria Giełdon 

W czerwcu odeszli od nas do wieczności: 
 

Krystyna Anna Hossa   1933 r. 

Stanisław Kozak    1957 r. 

Kazimierz Jodłowski   1955 r. 

Jakub Słowiński 

Filip Doroba 

Dominik Micek 

Aniela Maria Magryś 

Aurelia Świder 


