
Ogłoszenia Duszpasterskie  

na III Niedzielę Zwykłą 

1. Od jutra Biuro Parafialne czynne będzie tradycyjnie od poniedziałku  

do piątku w godzinach od 1600 do 1800 oraz w środę i piątek w godzinach 

od 1000 do 1200. 

2. Jutro rozpoczną się półkolonie parafialne dla 50 dzieci, które trwać będą 

do piątku włącznie w godzinach od 900 do 1400. Lista jest już zamknięta. 

3. W środę o godz. 1730 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

poprzedzona śpiewem Godzinek w dolnym kościele. 

4. W piątek o godz. 1500 w dolnym kościele Koronka do Miłosierdzia 

Bożego i Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

5. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Po Mszy św. o godz. 700 

zapraszamy na modlitwy wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi  

za grzechy całego świata. W tym dniu kapłani odwiedzą również chorych 

z posługą sakramentalną. 

6. W najbliższą niedzielę przypada święto Ofiarowania Pańskiego. Tego 

dnia na liturgię przyniesiemy świece zwane gromnicami. Zostaną one 

pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi 

i cierpienia, przypominały nam o Panu Jezusie – Światłości Narodów, który 

nieustannie oświeca drogi naszego życia. Po Mszy św. o godz. 930 w Sali 

na dole – spotkanie Żywego Różańca. 

7. Z inicjatywy papieża św. Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest 

także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Tego dnia podczas 

zbiórki do puszek będziemy mogli wesprzeć klasztor sióstr Karmelitanek 

Bosych w Łasinie. 

8. W czasie ferii zimowych czyli od dzisiaj Msza św. o godz. 1100 odprawiana 

będzie tylko w górnym kościele. 

9. Ze względu na okres zimowy wszystkie Msze św., od poniedziałku  

do soboty przed południem, odprawiane są wyłącznie w dolnym kościele. 

W górnym kościele Msze św. odprawiane będą tylko w niedziele  

(w tym sobotnia Msza św. wieczorna). 

10. W minionym tygodniu odeszli do wieczności: 

+ Teresa Klinga z Nowych Jankowic, lat 97 

+ Tadeusz Lewandowski z ul. Śniadeckich 60, lat 72 

+ Elżbieta Siudajewska z ul. Śniadeckich 2, lat 87 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

 

 

BIULETYN PARAFIALNY 
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Biuro parafialne czynne: 

od poniedziałku do piątku 

od 1600 do 1800  

oraz w środę i piątek od 1000 do 1200 

  
 

                        
Miejsca pielgrzymkowe 

Sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Lanciano 

Od ponad dwunastu wieków włoskie Lanciano jest 

miejscem, gdzie z wielką czcią przechowuje się 

dowody jednego z pierwszych i największych cudów 

eucharystycznych. Cud ten wydarzył się w VIII w. w 

kościółku pw. św. Longina. Podczas odprawiania 

mszy św. przez pewnego mnicha bazyliańskiego, 

który wątpił w obecność Pana Jezusa w Eucharystii, 

po konsekracji hostia stała się Ciałem, a wino 

przemieniło się w Krew, krzepnąc w pięć nierównych i różnych co do kształtu 

i wielkości grudek. Hostia - Ciało jest wielkości dużej hostii (średnica 55 mm.) 

o lekko brunatnej barwie, a podświetlona staje się różowa. Przechowywana jest 

w srebrnej monstrancji. Skrzepnięta krew ma kolor ziemisty. Znajduje się w 

ampułce z kryształu górskiego. Cud został zatwierdzony 17 lutego 1574 r. 

Sanktuarium od 1252 r. opiekują się franciszkanie. Przed nimi byli tu OO. 

Bazylianie (do 1176 r.) i OO. Benedyktyni (do 1252 r.). Obecne sanktuarium 

pw. św. Franciszka wybudowano w 1258 r. W XVII w. dokonano przebudowy 

kościoła. Styl romańsko-gotycki zmieniono na barokowy. W 1902 r. kielich i 

monstrancję umieszczono w marmurowym ołtarzu. 
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Od 1574 r. Cudowne Ciało i Krew były badane przez 

ekspertów kościelnych. W latach 1970 - 1971 próbki 

pobrane z Cudu Eucharystycznego poddano badaniom 

naukowym. Wyniki analiz dowiodły że: Cudowne 

Ciało jest cząstką ludzkiej tkanki mięśnia sercowego, 

Cudowna Krew jest ludzką krwią, Ciało i Krew mają 

tę samą grupę krwi - AB. Krew znaleziona na Całunie 

Turyńskim ma również grupę AB. Dobry stan Ciała i 

Krwi pozostawionych w stanie naturalnym przez 1200 lat i wystawionych na 

działanie czynników atmosferycznych, fizycznych i biologicznych, jest 

zjawiskiem nadzwyczajnym. W tkankach Ciała Cudownej Hostii nigdy nie 

znaleziono śladów soli lub materiałów konserwujących używanych nawet w 

dawnych czasach do mumifikacji. Skład krwi odpowiada świeżej krwi 

ludzkiej. Gdyby była wzięta z martwego ciała szybko uległaby rozkładowi. 

Profesor Odorado Linoli w materiale podsumowującym badania histologiczne, 

immunologiczne i biochemiczne podkreślił: „Prawdą jest, że naukowe wyniki 

po prostu potwierdzają fakt, że człowiek, skoro jest człowiekiem, jest 

powołany, aby przeczytać, zrozumieć fakty oraz ich znaczenie w swoim życiu. 

W ten sposób fakt staje się znakiem. Cud Eucharystyczny z Lanciano jest 

znakiem Bożym. (…) Cud nie daje wiary, lecz pozostaje darmowym darem 

Bożym, który zaprasza człowieka. Nawet jeśli cud nie daje wiary, to na pewno 

jest jak lampa, która oświetla horyzonty. Jednakże od człowieka zależy, czy 

pozwoli sobie zbliżyć się ku wieczności, czy pozostanie w swoim małym i 

ciemnym świecie”. 

Plan Kolęd 2019/2020 

 26 stycznia (niedziela), ul. Jackowskiego 52 i 54 – od godz. 1500 

 27 stycznia (poniedziałek), uzupełnienia – od godz. 1600 
 

INTENCJE 27.01.2020 r. –  02.02.2020 r. 

Poniedziałek – 27.01.2020 r. 

  700 + Andrzej Kondraczyk – gregorianka 

  830 + Eugeniusz Przeździęk (w dniu urodzin ) 

1800 + Bożena Maria Jankiewicz 

Wtorek – 28.01.2020 r. – św. Tomasza z Akwinu 
  700 + Andrzej Kondraczyk – gregorianka 

  830 + Emanuela i Edward (w 33 r. śm.) i zmarli z rodziny 

1800 + Mąż Bogdan (w 6 r. śm.), Wacław i szwagier Kazimierz, wnuczka Joasia  

i rodzice z obojga stron – intencja od żony 

 

Środa – 29.01.2020 r. 

  700 + Andrzej Kondraczyk – gregorianka 

  830 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo  

oraz dalszą opiekę i pomoc Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla synów 

i ich rodzin 

1800 + Mąż Sylwester Wiśniewski (w 25 r. śm.), córka Benedykta, rodzice: 

Marianna i Bernard oraz brat Witold 

Czwartek – 30.01.2020 r. 

  700 + Andrzej Kondraczyk – gregorianka 

  830 + Marek Marian Małkowski (w 2 r. śm.) 

1800 + Wiktor Baran (w r. śm.) i zmarli z rodziny 

Piątek – 31.01.2020 r. – św. Jana Bosko 

  700  

  830  

1800 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Genowefy i Zbigniewa 

Wszelak w 50 rocznicę ślubu oraz o błogosławieństwo dla rodziny 

Sobota – 01.02.2020 r. 

  700 Msza św. wynagradzająca za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu 

Sercu NMP.  

  830 + Irena Klingenberg (w 1 r. śm.) – intencja od rodziny 

1800 + Apolonia Laskowska – popogrzebowa 

Niedziela – 02.02.2020 r. – Ofiarowanie Pańskie 

  700 + Stanisława Jabłońska (w 3 r. śm.), Stanisław i Kazimierz oraz zmarli  

z rodziny Ostolskich i Jankowskich 

  930 Żywy Różaniec 

  930 + Mama Urszula Jurkowska (w 2 r. śm.) 

  930 + Mąż Henryk (w 1 r. śm.) i zmarli rodzice oraz rodzeństwo z obojga stron 

1100góra W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, 

opiekę Matki Bożej dla Teresy i Mieczysława z okazji 45 rocznicy ślubu  

oraz o dalszą Bożą opiekę dla Jubilatów z rodziną 

1100góra + Zdzisław Zachariasz (w 24 r. śm.) oraz zmarli z rodzin: Zachariaszów, 

Rodziewicz, Iwaszków, Winczów i Szczuków – intencja od żony i synów 

1230 + Mąż Bernard (w r. śm.), teściowie: Elżbieta i Józef, zmarli z rodziny 

Wieczerzyckich oraz Józefa i Witold Czechowscy 

1230 + Syn Mirosław (w 31 r. śm.) oraz zmarli z rodziny Zielazkiewiczów  

i Gosienieckich 

1500 + Mieczysław Buzalski (w 13 r. śm.), rodzice z obojga stron i rodzeństwo 

1600 dół  Msza Święta w NFRR – po łacinie  

1800 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i zdrowie 

dla Joanny z okazji urodzin – intencja od Janiny z rodziną 
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