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

 OGŁOSZENIA 

Dzisiaj Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata - patronalne 

święto Liturgicznej Służby Ołtarza. Wszystkim naszym ministrantom, 

lektorom dziękujemy za służbę przy ołtarzu i życzymy Bożego 

błogosławieństwa i opieki św. Józefa. 
 

Gości zapraszamy do odwiedzenia celi Prymasa Wyszyńskiego. 

 

Za tydzień pierwsza niedziela Adwentu więc w zakrystii, przy furcie 

klasztornej lub w sklepiku można nabyć opłatki. 

 

25.11. – Poniedziałek – wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 

Dziewicy i Męczennicy. Parafia Miłosierdzia Bożego zaprasza na wieczór 

uwielbienia; rozpocznie się o godz. 18.00 Mszą św. o 19.00 adoracja i agapa. 

27.11. - Środa – Msza w intencji próśb i podziękowań zanoszonych  

za wstawiennictwem św. Józefa i nabożeństwo. 

28.11. - Czwartek – Msza w intencji próśb i podziękowań zanoszonych za 

wstawiennictwem sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego. Po Mszy św. 

zapraszamy również na spotkanie Bractwa św. Józefa. 

29.11. – Piątek – o 16.30 Droga krzyżowa 

30.11. - Sobota – Święto św. Andrzeja Apostoła. 

01.12. - Niedziela – I Niedziela Adwentu. 

 

Od poniedziałku do środy w naszym Sanktuarium odbywać się będą rekolekcje 

dla kapłanów. Prosimy o modlitwę w tej intencji.  

Dziękujemy wszystkim za modlitwę, ofiary, kwiaty i wszelkie prace na rzecz 

Sanktuarium. 

 

Z życia Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego 

 

Pierwsze lata prymasostwa I 

 
 

Zgodnie z życzeniem umierającego prymasa Augusta Hlonda, 12 

listopada 1948 r. Pius XII mianował Stefana Wyszyńskiego 

arcybiskupem warszawsko-gnieźnieńskim i prymasem Polski. Już 

w styczniu 1949 r. UB przygotował zamach na jego życie. Miało do 

niego dojść po ingresie w drodze powrotnej z Gniezna do 

Warszawy. Próba ataku się nie powiodła – samochód prymasa 

pojechał do stolicy inną szosą. Sprawowanie swoich obowiązków 

arcybiskup. Wyszyński rozpoczął w bardzo trudnym okresie 

politycznym – wzmożonej walki komunistów z Kościołem o nową 

kulturę, o „nowego, socjalistycznego człowieka”. Posiadał jednak 

rozległe pełnomocnictwa papieskie (facultates), pozwalające mu na 

samodzielne rządy w Kościele polskim (szczególnie po śmierci 

kardynała Adama Sapiechy w 1951 r.). pełnomocnictwa te 

obejmowały m.in. prowadzenie rozmów z władzami państwowymi, 

inicjatywę przy nominacji biskupów przez papieża, sprawowanie 

opieki nad wiernymi obrządku greckokatolickiego, nad Polakami 

na Wschodzie (w całej Rosji), nad kapelanami wojskowymi, nad 

emigracją polską (szczególnie po śmierci arcybiskupa Józefa 

Gawliny w 1965 r.), a także nad zgromadzeniami zakonnymi 

żeńskimi i męskimi. Ponadto prymas był po wojnie ordynariuszem 

dla obszaru Ziem Zachodnich i Północnych, gdzie rezydowali 

administratorzy apostolscy mianowani w 1945 r. przez kardynała 

Augusta Hlonda. W latach 1949-1981 przewodniczył także 

(Komisji) Radzie Głównej Episkopatu Polski oraz Konferencji 



Plenarnej. Wobec groźby eliminacji Kościoła i katolicyzmu z życia 

publicznego prymas po objęciu swego stanowiska stał się 

rzecznikiem podpisania z władzą deklaracji normującej pozycję 

Kościoła, katolików i ich praw religijnych w państwie. Zawarcie 

tzw. Porozumienia z 14 kwietnia 1950 r. jedynie na krótko 

pozwoliło biskupom przygotować się do kolejnych ciosów 

wymierzonych w Kościół. Zostało ono źle przyjęte w Watykanie. 

Dopiero podczas osobistego spotkania wiosną 1951 r. Pius XII 

uznał racje Wyszyńskiego. Papież miał stwierdzić: „Polonia fara da 

se” (Polska zadba o siebie sama) z takim prymasem. Jak donosił 

informator UB, Wyszyński „od papieża otrzymał tak duże 

pełnomocnictwo, jakiego dotychczas nie miał w Polsce żaden 

Prymas”. 

 

 

 

 

 

 
Za „Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia” (1901-1981) IPN 

INTENCJE MSZALNE  24.11-01.12.19 

NIEDZIELA 24.11 

08.00  Za dusze w czyśćcu cierpiące. 

10.00  O bł. Boże i opiekę dla rodziny Gnielka, Wszemył – o potrzebne łaski. 

11.30  W 60 rocz. ślubu Marii i Stanisława o bł. Boże i zdrowie. 

Roczek: Piotr Stefan 

PONIEDZIAŁEK 25.11 

17.00  I. Za ++ Zofię i Wojciecha Strońskich oraz za ++ Kazimierę i Józefa 

Tomaszewskich. 

 II Za + matkę Marię Marzotko. 

WTOREK 26.11 

17.00 I. Do Op. Bożej z podz. za wszelkie łaski i bł. Boże i opiekę MB, i 

Aniołów Stróżów o zdrowie w int. rodzin Klar i Czogała. 

 II Za + matkę Marię Marzotko. 

ŚRODA 27.11 

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

Józefa. 

 II W 40 rocz. małż. Jana i Józefy Kumków, dziękując za otrzymane łaski, 

w int. rodziny z prośbą o dalsze Boże prowadzenie na kolejne lata, oraz w int. 

Jana – 65 rocz. urodzin. 

CZWARTEK 28.11 

17.00 I W int. próśb i podziękowań zanoszonych za pośrednictwem ks. Kard. 

Wyszyńskiego. 

 II Do Boskiej Opatrzności i św. Józefa z podz. za otrzymane łaski z 

prośbą o dalsze w int. Damiana i Benity Robotta. 

PIĄTEK 29.11 

17.00 I Za + Elżbietę Piwowarczyk. 

 II Za + matkę Marię Marzotko. 

SOBOTA 30.11 

17.00 I W 60 rocz. urodzin w pewnej int. z podz. za otrzymane łaski z prośba 

o dalsze, o opiekę MB i zdrowie dla całej rodziny. 

NIEDZIELA 01.12 

08.00 I O dar nieba dla ++ Rity i Bernarda Czaja oraz o zdr. i bł. Boże dla 

Wernera. 

10.00 I Za + syna Jarosława – o dar nieba. 

11.30 I Za ++ rodziców Alfreda i Wiktorię Zadrożnych oraz za ++ Józefa i 

Jadwigę Salawa, oraz za ++ małżonków Bogusława i Danutę. 
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