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ZIARNO  MARYI 

Parafia  Narodzenia  Najświętszej  Maryi  Panny  

w Sędziszowie Małopolskim  

    
    Data wydania 01.09.2019

 Dobiegł końca czas wa-

kacji. Dziękując Panu Bogu za 

wypoczynek, pragniemy zawie-

rzać czas nowego roku szkolnej 

i katechetycznej pracy. Msze 

Święte z okazji rozpoczęcia ro-

ku szkolnego jutro w ponie-

działek 2 września o godz.8:00 

dla Zespołu Szkół Technicz-

nych i o godz. 10:00 dla Szkoły 

Podstawowej w Sędziszowie 

Młp. W szkole na Osiedlu Woli-

cy Piaskowej msza św. o godz. 

9:00. 

   Po wakacjach wraca do po-

rządku dni powszednich msza 

św. o godz. 6:30. Od najbliższe-

go tygodnia zmieniamy na sta-

łe popołudniową godzinę 

otwarcia kancelarii parafialnej 

na czas po mszy św. wieczoro-

wej – czyli odtąd kancelaria 

parafialna będzie czynna od 

wtorku do soboty do połu-

dnia w godz. 9:00-11:00 i po 

południu po mszy św.         

w godz.18:30-19:00.  Przypo-

minamy że kancelaria parafial-

na znajduje się na parterze 

Domu Parafialnego. 

   W dzisiejszą niedzielę wspo-

minamy ofiary II wojny świato-

wej. Obchodząc 80. rocznicę 

hitlerowskiej agresji na Polskę, 

dziękujemy Bożej Opatrzności 

za polskich bohaterów i osta-

teczne ocalenie naszej ziem-

skiej Ojczyzny.  

Z inicjatywy papieża obchodzi-

my dziś także Światowy Dzień 

Modlitwy za Ochronę Stworze-

nia.  

W tym tygodniu wypadnie        

I czwartek, I piątek i I sobota 

miesiąca września.  

   W następną niedzielę – 8 

września wypadnie nasz od-

pust parafialny połączony z III 

Rocznicą ustanowienia Matki 

Bożej Patronką naszego miasta. 

 W naszym kościele będzie moż-

na zyskać odpust zupełny wy-

pełniając przypisane warunki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Na uroczystą sumę odpustową    

o godz.12:00 zapraszamy szcze-

gólnie asystę baldachimu, fere-

tronów, sztandarów i poczty 

sztandarowe. Zapraszamy rów-

nież dzieci w białych strojach 

komunijnych i dzieci do sypania 

kwiatów. Poświęcenie ziarna 

siewnego będzie  na wszystkich 

mszach św. Kazania wygłosi       

i sumie przewodniczyć będzie 

ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż, 

który był katechetą w szkołach 

średnich w Sędziszowie Mało-

polskim w latach 1974 -1977. 

  Zapraszamy do udziału w Na-

bożeństwie Fatimskim – 13 

września w piątek - msza św.     

o godz. 18:00. 

W sobotę 14 września będziemy 

obchodzić święto Podwyższenia 

Krzyża św.  

   15 września w 24 niedzielę 

zwykłą rozpoczyna się w Koście-

le w Polsce Tydzień Wychowa-

nia i kwartalne dni modlitw za 

dzieci, młodzież i wychowawców. 

Został on ustanowiony jako wy-

raz troski o dobro młodzieży       

i dzieci, a także, aby zwrócić uwa-

gę ludzi dobrej woli na pilną po-

trzebę wychowania młodego poko-

lenia do wartości. Podejmując tę 

inicjatywę, trwajmy na osobistej   

i wspólnotowej modlitwie za dzie-

ci, młodzież, polskie szkoły i rodzi-

ny. W tą niedzielę Kościół również 

będzie obchodził dzień modlitwy w 

intencji środków społecznego prze-

kazu. Prośmy o rzetelność i posza-

nowanie chrześcijańskich wartości 

dla wszystkich pracowników me-

diów. Zachęcamy do korzystania   

z szerokiej oferty wydawnictw       

i mediów katolickich.  

  Na szczególny dzień modlitwy   

w intencji dzieci i młodzieży za-

praszamy w święto św. Stanisła-

wa Kostki w środę 18 września. 
 

W tym miesiącu patronują nam: 

 

3 IX – św. Grzegorz Wielki (540-

604) 

13 IX – św. Jan Chryzostom (350-

407).   Także Nabożeństwo Fatim-

skie. 

14 IX – święto Podwyższenia Krzyża 

Świętego.  

16 IX – św. Korneliusz (zm. ok. 253), 

papież, i św. Cyprian (210-258), bi-

skup, 

18 IX – św. Stanisław Kostka (1550-

1568), patron polskiej młodzieży, 

20 IX – święci Andrzej Kim Tae-gŏn, 

Paweł Chŏng Ha-sang i Towarzysze, 

męczennicy Kościoła koreańskiego z 

lat 1839-1867, 
21 IX – św. Mateusz (I w.) 

23 IX –  św. Pio z Pietrelciny (1887-

1968),  

27 IX – św. Wincenty à Paulo (1581-

1660),  

28 IX – św. Wacław (ok. 907-929),  

30 IX – św. Hieronim (347-420). 

 
proboszcz - Ks. Ryszard Lis       
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Zmiany osobowe w parafii 

 

   Decyzją ks. Bpa Jana Wą-

troby nastąpiła zmiana ka-

pelana szpitala w naszej pa-

rafii.  

   Odszedł dotychczasowy ka-

pelan ks. Zbigniew Kraska.  

    Na jego miejsce przybył  

ks. Mieczysław Łacek  

ur. pod Tarami w 1957 r.  

Był świadkiem przyjazdów 

przez siedem lat (1967-1973) 

na wakacje na Bachledówkę 

w Czerwiennem Prymasa 

Tysiąclecia – Ks. Kard. Ste-

fana Wyszyńskiego i przyjaz-

dów na Bachledówkę Ks. 

Kard. Karola Wojtyły. 

Ukończył Diecezjalne Niższe 

Seminarium Duchowne       

w 1976 r. Wyświęcony na ka-

płana w 1983 r. Jest dokto-

rem teologii duchowości.  

Wykładał we Lwowie, War-

szawie i Częstochowie.  

Jest inicjatorem Pieszej Piel-

grzymki Góralskiej na Jasną 

Górę. Przez 10 lat był Krajo-

wym Moderatorem Sodalicji 

Mariańskiej.  

Jego pragnieniem była praca 

wśród chorych w szpitalu, co 

ziściło się w tym roku, bo zo-

stał kapelanem w Powiato-

wym Szpitalu w Sędziszowie 

Małopolskim.  
Kontakt telefoniczny: 

                            503 918 586 

niem jest skreślenie Dekalo-

gu, ze szczególnym uwzględ-

nieniem VI i IX przykazania. 

Seriale całkowicie podważają 

sens instytucji małżeństwa, 

wierności i czystości, pokazu-

jąc, że „jak mi się ktoś inny 

niż małżonek spodoba, to mo-

gę pozwolić sobie na skok       

w bok albo porzucenie osoby, 

której obiecywałem dozgonną 

miłość”. Serialowy wizerunek 

amanta, który ma co pół roku 

inną partnerkę czy wręcz żo-

nę, wypacza rzeczywistość. 

Seriale nie pokazują dramatu, 

jaki jest udziałem porzuco-

nych żon i dzieci. Bohatero-

wie, mimo wszechobecnych 

zdrad i rozwodów, nie są pora-

nieni, nie borykają się z de-

presją, nie stają się cyniczni, 

nie mają poczucia grzechu, 

sumienie nic im nie wyrzuca, 

bo naczelną zasadą ich postę-

powania jest poszukiwanie 

tylko własnego szczęścia.      

W realnym świecie te zagad-

nienia mają nie tylko inny, 

głębszy wymiar, ale także in-

ną jakość, o czym najlepiej 

wiedzą spowiednicy. 

Jeśli ludzie nie są pewni, czy 

ich postępowanie jest słuszne, 

patrzą, co robią inni. Jeśli 

więc wokół siebie, także w te-

lewizji, widzą czyny niemoral-

ne, rozwody, kradzieże, zdra-

dy czy przemoc, ich własny 

postępek jawi się jako mniej 

naganny. W myśl zasady: 

„inni to robią, więc czemu 

mnie nie wolno?”. 

Bardzo ważny jest głos opinii 

publicznej. Jeśli w telewizji 

pojawiają się treści plugawe, 

widz może protestować a na-

wet iść do sądu.  

Na szczęście, w odpowiedzi na 

rynsztokowy humor i wszecho-

becną rozwiązłość, wciąż po-

wstają seriale naprawdę war-

tościowe. 

Czym karmią nas  

współczesne seriale? 
        

      

 

Polacy kochają seriale. Trochę 

się z nich śmieją, trochę wzru-

szają, w większości twierdzą, 

że oglądają je sporadycznie lub 

wcale, jednak gdy przyjdzie co 

do czego, okazuje się, że w za-

sadzie każdy wie, który aktor 

gra którą rolę, kto z kim i dla-

czego...  

  Fenomen serialu polega na 

tym, że pozwala widzom ode-

rwać się od codziennych pro-

blemów a śledzenie losów tele-

wizyjnych bohaterów zastępuje 

im obserwowanie życia sąsia-

dów. 

Specjaliści od mediów nie mają 

złudzeń – telenowele są naj-

skuteczniejszym narzędziem 

zmieniania światopoglądu spo-

łeczeństw.  

Seriale docierają do znacznie 

szerszej publiczności niż kino-

we hity. Ponadto goszczą        

w domach milionów widzów 

codziennie nawet przez kilka 

lat.    

Nie jest tajemnicą, że w fil-

mach i serialach lokowane mo-

gą być nie tylko żywność, 

sprzęt czy ubrania zachęcając 

do ich kupowania, lecz także,  

a może przede wszystkim, idee 

i światopogląd. 

Dziś często seriale i programy 

stają się tubą, przez którą 

przedstawiana jest głównie 

ideologia liberalna. Pokazują 

obraz społeczeństwa bardzo 

zdemoralizowanego . Przeja-

wia się to w tym, że w większo-

ści seriali, pokazujących teore-

tycznie życie zwykłych Pola-

ków, fundamentalnym założe-
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Stanowisko  

biskupów diecezjalnych  

w sprawie aktów prze-

mocy motywowanych  

nienawiścią wobec  

Kościoła katolickiego  

i jego wiernych 
 

1. Aspekty liturgiczne 

 Jako pasterze Kościoła         

w Polsce z zaniepokojeniem 

przyjmujemy informacje o ko-

lejnych profanacjach symboli, 

miejsc i przedmiotów kultu 

religijnego, które dla katoli-

ków są święte… Profanacja 

jako forma przemocy jest 

umyślnym odebraniem świę-

tego charakteru rzeczy lub 

miejscu.  

   Wypełniając powierzone 

nam nauczycielskie zadanie w 

Kościele, przypominamy, że 

miejsca, obrzędy i obrazy 

święte, nawet w zakresie 

twórczości artystycznej nie są 

wyrazem tzw. wolności arty-

stycznej, rozumianej jako zu-

pełna dowolność twórcy         

w  p r z e d s t a w i a n i u 

i interpretowaniu znaków 

świętych zgodnie z własnym 

poczuciem estetyki lub su-

biektywną wyobraźnią arty-

styczną, która bywa także po-

ruszana motywacją ideolo-

giczną.  

Dlatego fundamentalnym błę-

dem jest usprawiedliwianie 

np. ideologicznej zmiany aure-

oli ikony częstochowskiej na 

kolory środowisk LGBT, po-

nieważ aureola tej ikony 

oznacza świętość Bożą, do któ-

rej jest także wezwany każdy 

człowiek. Świętość ta jest wy-

raźnie ukazana w Piśmie 

Świętym, w którym nie ma 

tolerancji dla grzechu prze-

ciwko szóstemu przykazaniu, 

wpisanemu w sam program 

wspomnianych środowisk. (…) 

Publiczne parodiowanie Mszy 

Świętej jest przejawem fun-

damentalnego braku kultury 

i poszanowania dla wrażliwo-

ści wiernych.         W ocenie 

pasterzy Kościoła polskiego 

takie akty pogardy dla rze-

czywistości świętej oraz me-

dialne ataki stosowane wobec 

religii katolickiej, stwarzają 

atmosferę nienawiści, w któ-

rej dochodzi następnie do fi-

zycznych aktów przemocy, 

jak niedawno odnotowane 

pobicia   i zranienia losowo 

wybranych duchownych.  

Należy przypomnieć również, 

że zgodnie z Kan. 1376 Ko-

deksu Prawa Kanonicznego, 

„kto profanuje rzecz świętą, 

ruchomą czy nieruchomą, 

powinien być ukarany spra-

wiedliwą karą”. Natomiast za 

znieważenie Najświętszego 

Sakramentu dodatkowo za-

ciąga się karę ekskomuniki,  

z której może uwolnić jedynie 

Stolica Apostolska (Kan. 

1367). Kara kościelna zaś nie 

ma na celu odwetu, ale na-

wrócenie grzesznika. Dlatego 

wszystkich katolików prosi-

my        o modlitwę w intencji 

przebłagalnej szczególnie za 

grzechy profanacji oraz          

z prośbą o nawrócenie spraw-

ców czynów przeciw Święte-

mu Kościołowi.  

Aspekty prawne 

Z zaniepokojeniem przyjmu-

jemy informacje o kolejnych 

aktach przemocy wymierzo-

nych w Kościół katolicki i je-

go wiernych. Działania te są 

zwykle motywowane niena-

wiścią i przejawiają się ata-

kami słownymi lub fizyczny-

mi wobec wiernych, księży     

i biskupów, a także profana-

cją symboli, miejsc    i przed-

miotów kultu religijnego, któ-

re dla katolików są święte. 

   Należy odnotować także to, 

że niejednokrotnie ataki te 

wyczerpują znamiona prze-

stępstw m.in. zniesławienia, 

zniewagi, naruszenia niety-

kalności, przeszkadzania ak-

tom religijnym, obrazy uczuć 

religijnych, czy nawoływania 

do nienawiści na tle wyzna-

niowym. Jednym ze środków 

prewencyjnych lub reakcyj-

nych wobec tych działań wy-

mierzonych w Kościół 

i katolików jest korzystanie z 

dostępnych środków ochrony 

prawnej,  w tym zawiadamia-

nie o takich sytuacjach orga-

nów ścigania. 

Wypełniając powierzone im 

nauczycielskie zadania Ko-

ścioła, biskupi polscy proszą 

katolików i ludzi dobrej woli, 

w tym szczególnie samorzą-

dowców, polityków, parla-

mentarzystów o podjęcie 

działań jednoznacznie potę-

piających przemoc motywo-

waną przynależnością wyzna-

niową oraz kroków prawnych 

lub innych, które skutecznie 

zapewnią realizowanie wol-

ności religijnej i sprawią, że 

Kościół katolicki       w Polsce 

będzie mógł bez przeszkód 

nieść orędzie Chrystusa i wy-

pełniać swoją misję. 

Biskupi pragną także zaape-

lować do dziennikarzy i in-

nych osób związanych ze 

środkami społecznego prze-

kazu o uszanowanie prawdy  

i podjęcie działań zmierzają-

cych do ograniczenia fałszu, 

pogardy i nienawiści w Inter-

necie.(…) 

 

Biskupi obecni na zebraniu Ra-

dy Biskupów Diecezjalnych  

na Jasnej Górze 27 sierpnia 

2019 r  
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Co słychać w moim Kościele? 

•Intencja papieska na   

wrzesień 2019: 
Aby wszyscy, którzy wy-

mierzają sprawiedliwość, 

działali uczciwie, i aby nie-

sprawiedliwość, która sze-

rzy się w świecie, nie miała 

ostatniego słowa.  

 

•„Polska pod Krzyżem” to 

nazwa nowej akcji modli-

tewnej zapowiadanej na 14 

września przez organizato-

rów inicjatywy „Różaniec do 

granic” sprzed dwóch lat.  

W święto Podwyższenia 

Krzyża Świętego, na terenie 

najstarszego polskiego 

sanktuarium na Świętym 

Krzyżu, zgromadzą się ci, 

którzy chcą się nawrócić      

i postawić symboliczny 

krzyż w centrum swojego 

życia. Organizatorzy wyda-

rzenia chcą przypomnieć, że 

początkiem całej współcze-

snej cywilizacji i kultury 

zachodniej jest Jezus Chry-

stus. Przyjęcie chrześcijań-

stwa stało się też począt-

kiem polskiej państwowo-

ści. Chrystus umarł na 

krzyżu, aby dać zbawienie, 

dlatego organizatorzy wy-

darzenia pragną zaprosić 

ludzi, aby wyznali wiarę    

w Chrystusa, podjęli się na-

wrócenia i postawili krzyż 

w centrum swojego życia.  

W ostatnim czasie wzmogły 

się ataki na Kościół ze stro-

ny antychrześcijańskich 

środowisk. Bluźnierstwa 

zaczęły szerzyć się na nie-

znaną nam skalę. To co do-

tychczas było jasno nazywa-

ne grzechem staje się 

przedmiotem debaty. Ko-

ścioły są dewastowane, czę-

sto płoną. Tę listę mogliby-

śmy jeszcze wydłużać. Le-

piej jednak zadać sobie py-

tanie: co możemy teraz zro-

bić? Jesteśmy chrześcijana-

mi, ludźmi nadziei i znamy 

siłę modlitwy. A znakiem 

zwycięstwa jest dla nas 

Krzyż Chrystusa. Dlatego 

włączmy się we wspólną 

modlitwę w blasku Krzyża 

Chrystusowego. Akcja 

„Polska pod Krzyżem” roz-

pocznie się w sobotę 14 

września o godz. 12.00.     

W programie zaplanowano 

konferencje, świadectwa      

i Mszę świętą celebrowaną 

przez biskupa sandomier-

skiego Krzysztofa Nitkiewi-

cza. Wieczorem odmówiona 

zostanie modlitwa w inten-

cji ustanowienia krzyża 

centralnym punktem życia 

każdego pielgrzyma, a po-

tem nocne czuwanie, które 

potrwa aż do rana.  

 N a  s t r o n i e 

www.polskapodkrzyżem.pl 

znajduje się m.in. specjalna 

mapa, na której można do-

łączać miejscowości, w któ-

rych wierni 14 września 

włączą w modlitwę, ducho-

wo łącząc się z uczestnika-

mi akcji na Świętym Krzy-

żu. Włączenie się w modli-

twę może obejmować m.in. 

adorację krzyża w swojej 

parafii, domu, szpitalu czy 

hospicjum. Telewizja Pol-

ska i Polskie Radio będą 

szeroko relacjonować tę ak-

cję modlitewną.  

•Wizyta Ojca Świętego      

w Mozambiku, która roz-

pocznie się 4 września bu-

dzi ogromne zainteresowa-

nie nie tylko katolików. 

Mieszkańcy tego afrykań-

skiego kraju, nazywanego 

popularnie bogatym krajem 

ubogich ludzi, liczą, że Pa-

pież stanie się motorem tak 

bardzo potrzebnych tam de-

mokratycznych i społecz-

nych przemian, a także 

bodźcem do dalszej ewange-

lizacji.  
 

•Portugalczycy mobilizują 

się w obronie swych dzieci, 

chcąc dać odpór promocji 

ideologii gender w szkołach. 

Ponad 32 tys. osób podpisa-

ło się pod petycją domagają-

cą się natychmiastowego 

zawieszenia rządowego roz-

porządzenia wprowadzają-

cego obowiązkową edukację 

seksualną do szkół w całym 

kraju. Projekt skrytykowali 

też portugalscy biskupi.  
 

•Na Jasną Górę z okazji 

uroczystości Matki Bożej 

Częstochowskiej, przypada-

jącej 26 sierpnia, przybyło 

36 tys. 500 pielgrzymów. 

To więcej o 4 i pół tysiąca 

osób niż w ubiegłym roku. 

Od 16 do 25 sierpnia na Ja-

sną Górę dotarło 100 piel-

grzymek pieszych. Podą-

żało w nich 36 tys. 500 osób 

(w ubiegłym roku 86 piel-

grzymek pieszych i 32 tys. 

osób). Popularniejsze stają 

się pielgrzymki rowerowe 

oraz biegowe.   

https://ekai.pl/search/Jezus+Chrystus/
https://ekai.pl/search/Jezus+Chrystus/
https://ekai.pl/search/Polska+pod+Krzy%C5%BCem/
http://www.polskapodkrzyżem.pl
http://www.polskapodkrzyżem.pl
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Krzyżówka 

Wpisz w kratki skróty ksiąg Starego Testamentu a powstanie hasło.  

1.     

  2.   

 3.    

  4.   

  5.   

 6.    

  7,   

8     

  9.   

 10.    

 11.    

 12.    

 13.    

1. Księga Kronik. 

2. Księga Abdiasza..  

3. Księga Przysłów. 

4. Księga Ozeasza. 

5. Księga Daniela. 

6. Księga Ezdrasza. 

7. Księga Estery. 

8. Księga Jonasza. 

9. Księga Izajasza. 

10. Księga Nehemiasza. 

11. Księga Pieśni nad Pieśniami. 



Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP 

ul. Jana Pawła II 27 39-120 Sędziszów Młp. 

ADRES REDAKCJI:  Tel. do Ks. dyżurnego: 575 249 939  

Strona www: parafiasedziszow.pl 

Konto parafialne:  

               90 9172 0003 00016867 2000 0010 

W lipcu i sierpniu w naszej parafii „z wody i Ducha Świętego” narodzili się: 

Nikola Surman 

Laura Giergiel 

Bruno Hubert Piczak 

Leon Kazimierz Krokowski 

Anastazja Siuszko 

Maja Sitko 

Maria Ida Plutsch 

 

 
Blanka Teresa Bakota 

Ralph Nima Nikkhah 

Philipp Peters 

Iga Idzik 

Michał Adam Świerad 

Sofia Bochnak  

 

 

W lipcu i sierpniu sakrament małżeństwa zawarli:   

 

Kamil Drozd  i  Justyna Pipała 

Mateusz Kaczmarek  i  Magda Gąsior 

Grzegorz Jakub Gątarski  i  Magdalena Anna Kanach 

Dominik Patryk Pusz  i  Marta Danuta Marszałek 

Robert Głodek  i  Iwona Katarzyna Olech 

Tomasz Wojciech Święch  i  Alicja Karolina Świder 

Hubert Zawisza  i  Diana Jamróz 

W lipcu i sierpniu odeszli od nas do wieczności: 

Władysława Majka   1942 r. 

Kazimierz Pałęcki    1948 r. 

Józefa Jakubek    1928 r. 

Henryk Paweł Błaszczak   1940 r. 

Wanda Krystyna Kozioł   1951 r. 

Stanisław Mróz    1957 r. 

Paweł Stanisław Wilczyński  1982 r. 

Kazimiera Sroka     1930 r. 

Bolesław Koza    1948 r. 

Barbara Polek    1940 r. 

Józef Plezia    1950 r. 

Marian Bieszczad               1940 r. 


