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Msze św. niedzielne u nas o godz.:  8.00  10.00  11.30                  W Dębowcu: 8.45 
 

 OGŁOSZENIA 

Ogłoszenia duszpasterskie 3.11.2019 r. 

Dzisiaj 31 Niedziela Zwykła. Dziś jeszcze Msza św. o godz. 16.00 w int. 

Nadleśnictwa Prudnik „Hubertus” 

Msze św. niedzielne u nas o godz.: 8.00, 10.00, 11.30. W Dębowcu o 8.45.  

W tygodniu Msze o godz. 17.00. 

Gości zapraszamy do odwiedzenia celi Prymasa Wyszyńskiego. 

Punkt z dewocjonaliami i pamiątkami znajduje się przed furtą klasztorną. 

Na furcie przyjmujemy wypominki za zmarłych. Będziemy modlili się w intencji 

zmarłych z wypominek do 8 listopada 15 minut przed Mszą św.  
Następnie o godz. 17.00 Msza św. w ich intencji. 

Nawiedzając cmentarz z modlitwą 1-8.11. możemy zyskiwać odpust zupełny za 

zmarłych. 
4.11. – Poniedziałek – wspomnienie św. Karola Boromeusza 
6.11. - Środa – Msza w intencji próśb i podziękowań zanoszonych za 

 wstawiennictwem św. Józefa i nabożeństwo. 
8.11. - Piątek – O godz. 16.30 Droga Krzyżowa, a o godzinie 19.00 zapraszamy na 

pierwsze spotkanie adoracyjne z cyklu przygotowania do beatyfikacji Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego. Chcemy przygotować się dobrze na to wielkie wydarzenie, 

dlatego proponujemy Nowennę – comiesięczne adoracje Najświętszego Sakramentu. 

Cały cykl jest zatytułowany „Maryja na drodze Wyszyńskiego do świętości”, a  na 

najbliższym spotkaniu 8.11 konferencję pt. „Wyszyński w szkole Maryi” wygłosi 

ksiądz Dziekan Piotr Sznura. Wieczór ten uświetni również Misterium pt. „Matka” w 

wykonaniu Grupy Apostolskiej z Parafii Bożego Miłosierdzia. Serdecznie zapraszamy 

młodzież, dorosłych i wszystkich zainteresowanych tą ciekawą postacią, jaką z 

pewnością jest Stefan Wyszyński. 
Dziękujemy wszystkim za modlitwę, ofiary, kwiaty i wszelkie prace na rzecz 

Sanktuarium. 

 

 

Z życia Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

Dzieciństwo i młodość 

 Stefan Wyszyński przyszedł na świat 3 sierpnie 1901 r. w Zuzeli 

nad Bugiem, na pograniczu Mazowsza i Podlesia. W miejscowej parafii 

jego ojciec Stanisław pracował jako organista. Gdy Stefan miał 9 lat, 

matka Julianna , z domu Karp, zmarła przy porodzie. Po jej śmierci 

ojciec ożenił się powtórnie z Eugenią Godlewską. Stefan miał liczne 

rodzeństwo: siostry Anastazję, Stanisławę i Janinę oraz brata Wacława, a 

także przyrodnią siostrę Julię i brata Tadeusza. W 1912 r., po skończeniu 

szkoły powszechnej Stefan wstąpił do znanego w Warszawie Gimnazjum 

i Liceum Wojciecha Górskiego. „W moich wspomnieniach – pisał po 

wielu latach – szkoła Górskiego posiadała tak wielki autorytet społeczny 

i narodowy, że budziła swoisty patriotyzm szkolny. Zwłaszcza w mieście, 

które posiadało silne szkolnictwo państwowe”, czyli rosyjskie.  

 Po wybuchu wojny, od 1915r. Stefan uczył się w Łomży, gdzie 

działał także w miejscowej drużynie harcerskiej, a następnie w Liceum 

św. Piusa X we Włocławku. Już w wieku 16 lat postanowił wstąpić do 

stanu duchownego. Wiele lat później pisał o swoim powołaniu: 

„Gdybym miał dziś wybrać drogi życia mego na nowo, wybrałbym z 

największych bram tę, która doprowadzi do kapłaństwa, choćbym w 

głębi tej drogi widział przygotowaną dla siebie gilotynę”.  

 W 1920 r. Stefan zdał maturę w Niższym Seminarium 

Duchownym we Włocławku. Następnie kontynuował naukę w 

tamtejszym Wyższym Seminarium Duchownym. Po przyjęciu święceń 

kapłańskich 3 sierpnia 1924r. został wikarym przy katedrze włocławskiej. 

Natychmiast też wziął na siebie kolejne obowiązki: redaktora pisma „ 

Słowo Kujawskie” i prefekta szkolnego. Zwierzchnicy Wyszyńskiego 

szybko dostrzegli jego wybitne zdolności i już po roku wysłali go do 

Lublina, na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Tam rozpoczął studia 

ekonomiczne i socjologiczne. Za radą rektora, prof. Antoniego 

Szymańskiego, przeniósł się jednak na Wydział Prawa Kanonicznego. W 

tym czasie poznał ks. Władysława Korniłowicza, dyrektora konwiktu dla 

księży-studentów KUL, który został jego kierownikiem duchowym. 

Zaangażował się także wówczas w działalność studencką „Bratniej 

Pomocy” oraz Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej 

„Odrodzenie”, związanego ze środowiskiem chrześcijańsko-

demokratycznym i opierającego swój program na nauce społecznej 



Kościoła. Po czterech latach studiów, 1929 r. uzyskał stopień doktora. 

Następnie odbył długą podróż naukową po Europie. Kształcił się m.in. w 

Rzymie. Napisał pracę pt. „Główne typy Akcji Katolickiej za granicą”. 

Po powrocie do kraju został wikariuszem, a następnie wykładowcą w 

Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Od 1932 r. aż do 

wybuchu wojny pełnił funkcję rektora naczelnego miesięcznika 

teologiczno-naukowego „Ateneum Kapłańskie”. 

W swoich rozważaniach Wyszyński odrzucał zarówno komunizm, jak i 

nazizm, ale także skrajny indywidualizm i egoizm – postawy 

promowane przez system kapitalistyczny oraz liberalizm. Podczas swych 

wykładów dla robotników jeden z jego słuchaczy komentował głośno – 

„Ksiądz profesor nam wytłumaczył, że komuna do cholery i kapitał do 

cholery. A ty, robotniku się powieś”. „Bracie, jedź na wakacje – 

odpowiedział Wyszyński – po wakacjach przyjdź, będziemy dalej 

szukali odpowiedzi. Przekonasz się, czy warto się wieszać, czy lepiej 

jeszcze poczekać”. 

Młody kapłan interesował się kondycją materialną robotników i ich 

warunkami pracy. Wolne chwile poświęcał na kierowanie 

Chrześcijańskim Uniwersytetem Robotniczym we Włocławku. Ponadto 

zorganizował Katolicki Związek Młodzieży Robotniczej, pełnił funkcję 

asystenta w Chrześcijańskich Związkach Zawodowych oraz utworzył 

sieć Katolickich Uniwersytetów Ludowych, przeznaczonych dla 

ludności wiejskiej. Współpracował z rodzinami ziemiańskimi osiadłymi 

na ziemi kujawsko-dobrzyńskiej. Był znanym działaczem Akcji 

Katolickiej. Od 1938r. zasiadał w Radzie Społecznej przy Prymasie 

Polski.  

 
za Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia (1901-1981) IPN 

 

INTENCJE MSZALNE   

11.11-17.11.19 

 

PONIEDZIAŁEK 11.11.19 

9.00 I W intencji Ojczyzny. 

 II Za ++ Janinę i Jerzego Jaworskich – 8 rocznica śmierci 

17.00 I Za ++ Marię i Leonarda Gląbica, + Henryka Bernat, ++ rodziców i 

pokrewieństwo. 

WTOREK 12.11.19 

17.00 I O łaskę wiecznego zbawienia i nieba dla + Józefa Pietraszko oraz za dusze w 

czyśćcu cierpiące. 

ŚRODA 13.11.19 

17.00 I W intencji próśb i podziękowań zanoszonych za wstawiennictwem św. 

Józefa. 

 II Za ++ z rodzin Mierzwa, Wolny i Hein. 

CZWARTEK 14.11.19 

17.00 I O bł. Boże z okazji rocznicy ślubu Jerzego i Haliny o opiekę Bożą, miłość i 

jedność. 

PIĄTEK 15.11.19 

17.00 I W int. br. Salezego z okazji patrona braci – św. Dydaka. 

 II Za ++ z rodzin Hein, Wojtowicz, Baucza, Kollek i Kapleta. 

SOBOTA 16.11.19 

16.00 I Do Opatrzności Bożej z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w int. 

Dominiki, Karoliny i Patrycji z ok. 18 rocz. urodzin. 

17.00 I W dniu 18 rocznicy urodzin Filipa o bł. Boże i opiekę MB i św. Józefa o 

dobry start w nową drogę życia. 

NIEDZIELA 17.11.19 

08.00 I Za + męża Jerzego i + matkę Marię oraz do Ducha Świętego o zdr. i bł. Boże 

dla całej rodziny. 

 II O dary Ducha Świętego w pewnej intencji. 

10.00 I Za ++ rodziców, męża i ojca – o dar życia wiecznego. 

11.30 I Za ++ Józefę i Romana Chmielewskich, za ++ córkę Zdzisławę i zięcia 

Henryka. 
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