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CZYNNA CODZIENNIE 
PN-SOB OD 8.00 DO 20.00 

NIEDZIELA OD 8.00 DO 16.00 
ZESTAW DNIA - 15 ZŁ 

ZUPA + II DANIE + KOMPOT 
TEL. 514208525, 665436256 

Korzystając z naszej oferty wspierasz 
Jadłodajnię dla Potrzebujących. 

Msze św. za tydzień – jak Bóg pozwoli - już w kościele dolnym. 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO  MARKA 7, 31-37 

Odwagi! Nie bójcie się!   … słyszymy dziś w pierwszym czytaniu. Przypominają się słowa Jana 
Pawła II: Nie lękajcie się! 
     Codzienność to często życie w strachu. Boisz się o pracę, zdrowie, egzamin albo boisz się 
podjąć działania w strachu przed porażką. Można bać się o siebie, o swoich bliskich, a w tle za-
zwyczaj towarzyszy nam obawa o Polskę. Odwagi dodaje nam dzisiejsze Słowo – obietnica, że 
Pan przyjdzie, wyprostuje co krzywe i pocieszy co smutne; przejrzą oczy niewidomych i uszy 
głuchych się otworzą.  
    Drugie czytanie zwraca uwagę na podziały, które sami tworzymy. Zapominamy nieraz, że i 
biedny i bogaty, polityk, lekarz, czy niepełnosprawny i bezrobotny to są po prostu ludzie. Żyjąc 
w świecie podziałów na prawicę, lewicę jesteśmy ofiarami definicji, które i tak są na co dzień 
wypaczane. Dziś nie wiadomo, kto jest kim, bo media potrafią każdemu przyszyć odpowiednią 
etykietę, a ludzie sami udają kogoś kim nie są, żeby osiągnąć zamierzony cel. Miłość nas wyrów-
nuje, dla Boga każdy z nas jest bezcenny i tak samo powinniśmy podchodzić do bliźnich. 
     Tymczasem w Ewangelii, Pan Jezus bierze głuchoniemego z dala od tłumów i w odosobnieniu 
go uzdrawia. Nakazuje mu też milczenie wobec uzdrowienia. Jaki jest cel Nauczyciela? Być mo-
że chce nam dać przykład pokory. Nie musimy nic robić tak, żeby inni widzieli. Ewangelia udo-
wadnia, że wszystko i tak wyjdzie na jaw.                        Sebastian Niemkiewicz 

Fragment artykułu dotyczącego uzdrowienia za wstawiennictwem kard. Stefana Wyszyńskiego : 
W lutym 1988 r. siostra Nulla przeszła rozległą operację związaną z wykrytym u niej rakiem tarczycy. Pod-
czas zabiegu w Szczecinie, gdzie siostra wówczas pracowała, lekarze usunęli zmiany nowotworowe oraz 
dotknięte przerzutami węzły chłonne. Niestety choroba wciąż się rozwijała, dlatego w 1989 r. leczeniem 
siostry zajęło Centrum Onkologii w Gliwicach. Terapia nie przyniosła jednak efektów, a w gardle wytworzył 
się pięciocentymetrowy guz, który poważnie utrudniał oddychanie. Problemem było przyjmowanie leków a 
nawet sen. 
- Lekarz informując mnie o diagnozie powiedział, że mam maksymalnie trzy miesiące życia. Operacja jest 
możliwa, ale wiąże się z dużym ryzykiem nieodwracalnych powikłań - wspominała s. Nulla. Ostatecznie nie 
podpisała zgody na operację, gdyż sytuacja zagrażała jej życiu. 
Założycielka nowego zgromadzenia s. Helena Christiana Mickiewicz zmobilizowała współsiostry i inne 
osoby do intensywnej modlitwy o uzdrowienie za wstawiennictwem Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyń-
skiego. Modlitwa prowadzona była dziewięć razy w ciągu jednego dnia i trwała nieprzerwanie przez kilka 
tygodni. 
W bardzo dotkliwie przeżytej przez s. Nullę (intensywny krwotok) nocy z 14 na 15 marca 1989 nastąpił 
przełom, guz zaczął się cofać. Operacja się nie odbyła. Już 21 marca siostra Nulla opuściła szpital. Odbyła 
przewidziany prawem nowicjat, złożyła śluby i pracuje w zgromadzeniu do dziś. 
W listopadzie 2018 r. konsylium lekarskie powołane przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych uznało to 
zdarzenie za niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia. Następnie sprawę badała komisja teologów. 
We wrześniu 2019 r. komisja kardynałów i biskupów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych potwierdziła 
autentyczność uzdrowienia za wstawiennictwem Sługi Bożego. Papież Franciszek 2 października 2019 r. 
podczas audiencji dla prefekta upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do ogłoszenia dekretu o 
cudzie, co stanowiło ostatni etap jego procesu beatyfikacyjnego.   
                                                                                                  źródło: https://www.niedziela.pl/artykul/71642 

https://www.niedziela.pl/artykul/71642


INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

KARDYNAŁ WYSZYŃ-
SKI. BIOGRAFIA – Ewa 
K. Czaczkowska 
Portret kapłana, który dzięki 
swej niezłomnej postawie 
ocalił Kościół w Polsce. 
Autorka sięga do niepubli-
kowanych wcześniej doku-
mentów, analizuje donosy, 
które składano na Prymasa 
w czasie uwięzienia, po-
zwala zrozumieć jego rela-
cje z komunistyczną władzą 

i opozycją demokratyczną. Pokazuje także nieznaną 
dotąd działalność Wyszyńskiego w czasie Soboru 
Watykańskiego II. Przede wszystkim jednak opisuje 
prawdziwego człowieka – pełnego niepokoju i wąt-
pliwości, zatroskanego losami bliskich mu ludzi. 
Niezwykła opowieść o jednym z najwybitniejszych 
Polaków XX wieku. 
KARDYNAŁ WYSZYŃSKI. OJCIEC OJCZY-
ZNY – Cz. Ryszka 
Autor ukazuje fascynu-
jącą postać Sternika 
Kościoła w przeróż-
nych aspektach, od 
nauczyciela po męża 
stanu. Od narodzin do 
dnia śmierci, a także i 
po niej. W tle współ-
czesna historia i wielkie 
postaci ze św. Janem 
Pawłem II na czele. 
Nie brak opisów wyda-
rzeń mało znanych a 
dramatycznych. Kom-
pendium wiedzy o 
bohaterze książki, jak i jego epoce, wzbogacone 189 
dokumentalnymi zdjęciami. Prawdziwy niezbędnik 
w obliczu beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. 
BŁOGOSŁAWIONY STEFAN WYSZYŃSKI – 
książeczka do kolorowania z naklejkami, wyd. Gau-
dium. 



Bardzo chętnie przyjmiemy i przekażemy 
POTRZEBUJĄCYM męską odzież i buty  

w dobrym stanie.  
Rzeczy zbieramy w jadłodajni dla ubogich   
Zapraszamy do naszych dzieł Miłosierdzia. 
Każdy może pomagać! Na końcu naszego 

życia będziemy wszyscy sądzeni  
z MIŁOSĆI I MIŁOSIERDZIA 

 

  
Jarosław - Jasna Góra - Mikoszewo - 

Gdańsk - Toruń - Jarosław      
14-18 września 2021 

Za tydzień 2. niedziela miesiąca - taca przeznaczona będzie na modernizację naszej świątyni. 


