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PODZIĘKOWANIE 

Przewielebnemu Księdzu Proboszczowi Józefowi Krakowskiemu 

za uroczyste odprawienie Mszy św. z okazji moich 80 urodzin, 

Panu kościelnemu Alfonsowi Guźlowi, Panu organiście Janowi 

Cyganowi, chórowi „Lutnia”, rodzinie, znajomym, przyjaciołom, 

kierownictwu „Domu Kultury”, Zespołowi Charytatywnemu oraz 

wszystkim za modlitwy, kwiaty i życzenia serdeczne podziękowa-

nia składa  

Eleonora Jaworek 

 

Szlakiem letnich  

wędrówek 

 Wakacyjne podróże 

są dla wielu z nas okazją 

do poznania tradycji i kul-

tów, które są istotne  

i ważne na odwiedzanych 

przez nas terenach. Jed-

ną z pierwszych podróży, 

którą odbędziemy jest wy-

jazd na tzw. „ścianę ” wschodnią. Wiele osób z naszej parafii z chęcią 

„zagląda” do miejsc, które są jeszcze na tyle ciche, że pozwalają na praw-

dziwy odpoczynek po kolejnym roku pracy, odpoczynek dobrze służący 

naszemu ciału i duszy. 

 W drodze na wschód zatrzymamy się w bardzo ciekawym miejscu. 

Nie tak dawno „Gość Niedzielny” pisał o najmniejszym mieście w Polsce, 



 Chodziło o Wiślicę, która serce każdego histo-

ryka przyprawia o drżenie. Tam bowiem miało miej-

sce wiele wydarzeń, dobitnie świadczących o tym, 

że nasza Ojczyzna od pierwszych wieków swojego 

istnienia osadzona była w wierze chrześcijańskiej. 

Należy wspomnieć przede wszystkim o Matce Bo-

skiej Łokietkowej. Jej kult w Wiślicy trwa nieprzerwa-

nie od 800 lat, a wizerunek Matki Bożej z Dzięciąt-

kiem – obydwoje z uśmiechem na twarzach – należy 

do bardzo nielicznych, zaledwie kilku na świecie. 

Zdrój łask jakimi obdarza wszystkich przybywają-

cych do niej, czy z daleka, czy z bliska jest ciągle 

obfity. 

 „Władysławie, idź z tą siłą i zwyciężaj” - Takie 

mniej więcej słowa miał usłyszeć Władysław Łokietek (1261-1333) we 

śnie lub w widzeniu, gdy trwał na modlitwie przed figurą Matki Bożej. Nie-

którzy przypisują rzeźbę autorstwu pustelnika św. Andrzeja Świerada 

(byłby to więc przełom X/XI wieku); być może kościół znajdujący się pod 

bazyliką ze słynną „Płytą Orantów” był miejscem kultu figury. Prawdopo-

dobnie powstała ona jednak nieco później. Kult rozpowszechnił się szero-

ko dopiero w czasach Łokietka, który tutaj, w Wiślicy, znalazł schronienie 

w czasie walk o zjednoczenie, a wiśliczanie 

przyjmując go przeciwnikom Władysława. 

Gdy modlił się przed wizerunkiem i pytał: 

„co dalej?”, usłyszał w sercu słowa: 

„Władysławie, wstań, nie bój się, ja będę ci 

towarzyszyć, idź z tą siłą i zwyciężaj”. Ło-

kietek ukończył zjednoczenie ziem polskich, 

odzyskał koronę i był pierwszym powszech-

nie znanym czcicielem Matki Bożej z Wiśli-

cy.  

 W tym miejscu nie można zapomnieć  

o znajdującej się w podziemiach kościoła 

„płycie wiślickiej”, zwanej „Płytą orantów” 

czyli polskich książąt z dynastii Piastów, 

którzy adorują Boga. Jest, obok Drzwi  naj-

starszym tego typu zabytkiem w Polsce. 



● Zapraszam na Nieszpory w niedzielę o godz. 1630. 

● Jutro odwiedziny chorych. Zgłoszenia przyjmowane są w zakry-

stii. 

● Okazja do Spowiedzi św. codziennie przed każdą Mszą św. 

● Trwają wakacje i urlopy. Nie zapominajmy o Bogu i naszej du-

szy. Dzieci, które powróciły z wakacji zapraszam na Mszę św.  

w dowolnym dniu tygodnia. 

● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  

 100 dni trzeźwości na 100-lecie Niepodległości. To propozycja 

dla ambitnych. W konkretnej intencji. 

 Są chętni? 

Ponadto w „Gościu”: 

 o tajemnicy kapłańskiego powołania wobec coraz mniejszej 

liczby kandydatów do kapłaństwa, 

 O 12 miejscach związanych z tragiczną historią katolików ja-

pońskich, które właśnie zostały wpisane na listę światowego 

dziedzictwa kulturowego Unesco. 

● Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na Wydział 

Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego. „Bóg zapłać” za dzisiejsze 

ofiary.  

 

 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE      MMMSZYSZYSZY   św. od 6 sierpnia do 12 sierpnia 2018 r. 

6 VIII 

Poniedziałek 
ŚWIĘTO  

PRZEMIENIENIA  

PAŃSKIEGO 

g. 1800 - Wspólna za zmarłych (intencje w gablotce) 

7 VIII 

Wtorek 
Wsp. św. męcz.  

Sykstusa II papieża  

i tow. oraz św. Kajetana 

prezb. i błog. Edmunda 

Bojanowskiego 

g. 1800 - Za + Bolesława Gniździa w dniu urodzin 

8 VIII 

Środa 
Wsp. św. Dominika, 

prezb. 

g. 700 - Za ++ Marię, Antoniego, 2 córki, 3 zięciów, rodzi-

ców oraz teściów 

9 VIII 

Czwartek 
ŚWIĘTO św. Teresy  

Benedykty od Krzyża 

(Edyty Stein) dz. i męcz. 

Patronki Europy 

g. 1730 

g. 1800 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za ++ rodziców: Różę (w 30. rocznicę śmierci) oraz 

Jerzego Włoczek 

10 VIII 
Piątek 

Święto św. Wawrzyńca 
diakona  

i męczennika 

g. 1800 - Za ++ Franciszkę i Józefa Durynek, synów: Joachi-
ma i Zygfryda, synową Różę, ++ z rodziny oraz du-
sze w czyśćcu cierpiące 

11 VIII 

Sobota 
Wsp. św. Kingi 

dziewicy 

g. 1800 - Za + Jana Owedyk 

12 VIII 

NIEDZIELA 

19 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 

 

g. 630 
g. 700 

g. 1000 

 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za + Huberta Sparwasser w rocznicę śmierci 

- Do Anioła Stróża z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie 

dla 1-rocznego dziecka - Zofii Jonecko oraz o błogo-

sławieństwo Boże dla chrzestnych i całej rodziny 

Nieszpory 

 - Za + Księdza Antoniego Dreję w 1. rocznicę śmier-
ci, rodziców Izydora i Gertrudę, rodzeństwo oraz  
++ z rodziny 


