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 ZAPROSZENIE 
Rada Dzielnicy Pawłów  

i Dzielnicowy Ośrodek Kultury  

serdecznie zapraszają  

na Rodzinny Festyn,  

który odbędzie się  

8 września od godz.15.30.  

W programie wiele atrakcji  

dla dzieci i dorosłych 

Z Maryją na wakacyjnym szlaku… 

 Niedaleko Koprzywnicy, którą odwiedziliśmy w poprzednim numerze Infor-
matora, znajduje się Sanktuarium w Sulisławicach, które tworzy zabytkowy ze-
spół dwóch kościołów. Stary, mniejszy reprezentuje styl późnoromański. Nowy, 
neogotycki z II poł. XIX w. powstał wskutek rozwoju sanktuarium. W tym drugim 
zawieszony jest cudowny obraz Matki Boskiej Bolesnej zwanej w tym wizerunku 
przez miejscowych Matką Boską Sulisławską bądź Sulisławicką. Jego dzieje za-
równo te najwcześniejsze jak i późniejsze, a także współczesne losy są niezwy-
kłe - nawet jak na obraz. 
 NIEWIELKI OBRAZ, WIELKIE CUDA . W  sanktuarium cud nie należy do 
rzadkości. To miejsce, do którego cały czas - od kilkuset lat - przybywają piel-
grzymki. Wierni proszą o łaskę i ją otrzymują. „Czasami ktoś jest tak chory, że 
lekarze nie dają mu szans, a potem taka osoba przyjeżdża do nas zdrowa, a le-
karze nie wiedzą, który lek zadziałał” - mówi proboszcz. Księga łask i cudów 
jest bardzo obszerna. Początek sanktuarium wiąże się z małym, przypominają-
cym ikonę, obrazkiem o wymiarach 22,5 na 22,5 centymetra, który ma dwie 
strony. Z jednej jest przedstawiony zmartwychwstały Chrystus, którego podtrzy-
muje Matka Boża, a z drugiej - do góry nogami - namalowany jest wizerunek 
Jezusa z chusty Weroniki.  
 Tak naprawdę początkowo to nie był obraz, ale wieko bursy, czyli skrzynki 
kapelana wojskowego, w której przechowywał i przenosił Komunię świętą i ole-
je.  



To dlatego malowidła są wykonane odwrotnie, tak żeby święte wizerunki były  
widoczne, gdy kapelan otwierał bursę - mówi ksiądz proboszcz. Do Sulisławic 
obrazek trafił aż spod Moskwy - wraz z młodą rosyjską dziewczyną Dorotą 
Ogrufiną. W 1610 roku została wzięta do niewoli przez rycerza Wespazjana 
Rusieckiego - właściciela pobliskiej Ruszczy. Jej rodzice (ojciec był prawo-
sławnym kapłanem) w długą podróż dali jej ten obraz. W Sulisławicach została 
wydana za mąż za kościelnego. Po latach obrazek przekazała księdzu i trafił 
do bocznej kaplicy kościoła.  
 Od 1655 roku obserwowano niewytłumaczalne znaki. Wierni przychodzili 

do księdza z informacją, że w kościele 
widać łunę, choć wszystkie świece były 
wcześniej zgaszone. Okazało się, że 
świeci się świeczka przy obrazie. Sytu-
acja powtarzała się kilka razy. Podobnie 
jak uruchamiający się samoczynnie 
dźwięk sygnaturki oraz "wędrówka" ob-
razu z bocznego do głównego ołtarza, 
aż uznano, że obraz pozostanie  
w głównym ołtarzu. Gdy ludzie z oko-
licznych miejscowości się o tym dowie-
dzieli, zaczęli pielgrzymować. Wędrów-
ka do Sulisławic szczególnie pomagała, 
gdy w jakiejś miejscowości panowała 
zaraza i pomór.  
 Kult cudownego obrazu Matki Bo-
żej Sulisławskiej nabrał wielkiego roz-
głosu w całej diecezji sandomierskiej. 
Powstała konieczność budowy nowego, 
większego kościoła, który mógłby po-
mieścić wszystkich pielgrzymów. Nowy 
kościół parafialny pw. Narodzenia Matki 

Bożej wzniesiono w latach 1871-1888 według planów Wojciecha Bobońskiego 
i Bronisława Muklanowicza. Konsekracji dokonał 18 września 1888 r.  biskup 
kielecki Tomasz Kuliński. Wizerunek Matki Boskiej Sulisławickiej w 1888 r. zo-
stał przeniesiony do nowego kościoła. W 1940 r. korony NMP i Dzieciątka zo-
stały skradzione, dopiero w czasie pielgrzymki do Polski Jan Paweł II poświę-
cił nowe korony. Ponownej koronacji dokonał arcybiskup Józef Kowalczyk  
7 lipca 1991 r. w Sulisławicach. W 1992 r. po raz kolejny kościół został ogra-
biony przez złodziei, skradziono cudowny obraz NMP wraz z wotami. Dopiero 
po dwóch latach został odnaleziony i zwrócony kościołowi sulisławickiemu. Tu 
pozostaje po dzień dzisiejszy. 

 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE: 
● Zapraszam na Nieszpory o godz. 16.30. 
● W dzisiejszą niedzielę Towarzystwo Ogródków Działkowych „Malina” składa 
Bogu podziękowanie za tegoroczne zbiory. Pamiętajmy w modlitwie o głodują-
cych. Prośmy Boga, aby nie zabrakło chleba. 
● W katedrze Chrystusa Króla w Katowicach Wspólnota Ruchu Światło - Życie 
spotyka się dzisiaj na powakacyjnym Dniu Wspólnoty. 
● Kończy się czas letniego wypoczynku i rozpoczyna się nowy rok szkolny i ka-
techetyczny. W poniedziałek o godz. 9.00 zostanie odprawiona Msza św. w in-
tencji wszystkich dzieci. Chcemy podziękować za przeżyte wakacje i rozpocząć 
nowy rok z Bogiem, postanawiając regularnie uczęszczać na Msze św. szkolne. 
●  W środę po Mszy św. poświęcone zostaną tornistry i przybory szkolne. 
● W piątek o 17.00 odbędzie się pierwsza po wakacjach zbiórka ministrantów. 
Zapraszamy wszystkich ministrantów oraz chłopców którzy chcieliby dołączyć 
do wspólnoty ministrantów naszej parafii. 
● Z kolei pierwsza po wakacjach próba Scholi odbędzie się w niedzielę - 9 wrze-
śnia - o godz. 9.15 w salce nad zakrystią. Serdecznie zapraszamy. 
● Okazja do Spowiedzi św.: dla dzieci w poniedziałek przed Mszą św., dla mło-
dzieży w czwartek przed Mszą św., a dla dorosłych przed każdą Mszą św. 
● W tym tygodniu przypadają I. Czwartek, Piątek i Sobota nowego miesiąca. 
Zapraszam do Komunii Św. wynagradzającej. Członków Bractwa Żywego Ró-
żańca zapraszam na Mszę św. w sobotę o 7.00 w 90. rocznicę założenia Brac-
twa przez ks. Mendego (9 września 1928) oraz w 15. rocznicę rozkrzewienia  
Bractwa przez ks. Józefa Krakowskiego. 
● W przyszłą niedzielę odprawiona zostanie Msza św. dziękczynna w 85. rocz-
nicę poświęcenia naszego kościoła, które miało miejsce 10 września 1933 r. 
● Od tego roku zostało wprowadzone trzyletnie przygotowanie do przyjęcia Sa-
kramentu Bierzmowania. Bardzo proszę, aby młodzież klas VI, VII i VIII, która 
pragnie przyjąć Sakrament Bierzmowania, zgłosiła się w kancelarii lub zakrystii. 
● Rada Dzielnicy Pawłów i Dzielnicowy Ośrodek Kultury serdecznie zapraszają 
na Rodzinny Festyn, który odbędzie się 8 września od godz.15.30. W programie 
wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych.  
● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  
• „Nie tylko Biblia”, czyli o Kościele, który nie jest martwą religią Księgi, ale ży-
wym organizmem. 
Ponadto w "Gościu": 
• o udziale papieża w Światowym Spotkaniu Rodzin w Dublinie; 
• drastycznie wzrosła liczba nastolatków, którzy podejmują próby samobójcze. 
Co należy robić, aby nasza młodzież uwolniła się od depresji?  
W najnowszym " Małym Gościu": 
• bezpłatny dodatek - kalendarz na rok szkolny. Odliczamy dni do kolejnych wa-
kacji; 
• plakat z podpowiedzią jak zawsze być pierwszym; 
• „Mały Gość” na pokładzie żaglowca „Dar Młodzieży”, który płynie na spotkanie 
z papieżem. 
● Kolekta w przyszłą niedzielę na potrzeby archidiecezji. „Bóg zapłać” za złożo-
ne ofiary. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE      MMMSZYSZYSZY   św. od 3 do 9 września 2018 r. 

3 IX 

Poniedziałek 
Wsp. św. Grzegorza 

Wlk. pap i dra 

g. 900 

 

 

g. 1800 

- W intencji wszystkich dzieci szkolnych, nauczycieli, duszpasterzy, 

pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 oraz rodziców 

z  rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego i katechetycznego 

- Msza św. za zmarłych (intencje w gablotce) 

4 IX 

Wtorek 
Wsp. bł. dziewic i męcz. 

Marii Stelli i tow. 

g. 1800 - Za ++ rodziców Stanisława i Elżbietę Midor oraz brata Henryka 

5 IX 

Środa 

g. 800 

 

Msza św. szkolna 

- Za dzieci szkolne, które obchodzą urodziny w miesiącu wrześniu 

6 IX 

Czwartek 
I czwartek 

 

g. 1730 

g. 1800 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana  

o uświęcenie duchowieństwa oraz z prośbą o zdrowie  

i błogosławieństwo Boże dla naszych duszpasterzy, o nowe powo-

łania kapłańskie i zakonne od ofiarodawców 

7 IX 

Piątek 
I piątek 

Wsp. bł. Ignacego 

Kłopotowskiego, 

prezb. oraz św. Mel-

chiora Grodzieckie-

go, prez. i męcz. 

g. 700 

 
 

g. 1800 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa jako wynagrodzenie 

za grzechy oraz w intencjach emerytów i chorych naszej parafii od 

ofiarodawców 

- Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa za dzieci Pierwszoko-

munijne, ich rodziców i chrzestnych 

 

8 IX 

Sobota 
Święto Narodzenia  

NMP 
 

g. 700 

 

 

 

 

g. 1300 

g. 1800 

- Ku czci Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Różańca św. z po-

dziękowaniem za odebrane łaski, na wynagrodzenie za grzechy,  

za żyjących członków Bractwa Żywego Różańca, za + ks. prob. 

Edwarda Mendego oraz ++ członków Bractwa (w 90. rocznicę za-

łożenia) 

Ślub rzymski: Bubel Łukasz - Fiegler Dagmara 

- Za + Stefana Kuziorowicza w 5. rocznicę śmierci 

9 IX 

NIEDZIELA 

23 ZWYKŁA  

W CIĄGU ROKU 

 

g. 630 

g. 700 

g. 1000 

 

 

 

 

 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Boskiej. 

- Za + Jana Bernasia, rodziców oraz teściów 

- Do Opatrzności Bożej, Matki Boskiej, św. Józefa, św. Pawła i św. 

Teresy od Dzieciątka Jezus z podziękowaniem za odebrane łaski, 

z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla ks. prob. Józefa Krakowskie-

go, dla kapłanów, sióstr zakonnych, służby liturgicznej i kościelnej, 

tych, którzy w naszej parafii pracowali, pracują oraz pochodzą, dla 

parafian i dobrodziejów, za ++ kapłanów,  siostry zakonne, budow-

niczych kościoła (w 85. rocz. poświęcenia kościoła)   Te Deum 

Nieszpory  
 - Za + Emilię Bannert w rocznicę śmierci, męża Rudolfa, Teodora  

i Marię Bannert  


