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Ogłoszenia duszpasterskie 26.01.2020 r. 

Dzisiaj 3 Niedziela Zwykła. NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO 

„Ustanawiam zatem III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa 
Bożego” – napisał Papież Franciszek w Liście Apostolskim w formie Motu proprio „Aperuit illis”, w którym 

ustanawia III Niedzielę Zwykłą Niedzielą Słowa Bożego.  
Papież Franciszek napisał, że Niedziela Słowa Bożego jest odpowiednim momentem tego okresu roku, w którym 

jesteśmy wezwani do umacniania więzi z wyznawcami judaizmu oraz do modlitwy o jedność chrześcijan. 

„Celebrowanie Niedzieli Słowa Bożego wyraża charakter ekumeniczny, ponieważ Pismo Święte wskazuje tym, którzy 
się w nie wsłuchują, drogę do przebycia, aby dojść do trwalej i autentycznej jedności” – podkreślił Papież. 

„Niech Niedziela poświęcona Słowu sprawi, aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego, 
jak święty autor nauczał już w dawnych czasach: «Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w 

twoim sercu, byś je mógł wypełnić» (Pwt 30, 14)” – napisał Papież Franciszek. 
Msze św. u nas o godz.: 8.00, 10.00, 11.30, w Dębowcu o godz. 8.45. 

W związku z rozpoczętym remontem klasztoru cela Prymasa Wyszyńskiego pozostaje czasowo niedostępna dla 

zwiedzających. Prosimy o wyrozumiałość. Będziemy się starali, aby jak najszybciej umożliwić ponowne zwiedzanie. 

Punkt z dewocjonaliami i pamiątkami został przeniesiony do zakrystii. 

W Głosie św. Józefa  kolejna część z bogatego życiorysu Kardynała Wyszyńskiego. 

Na stoliku z tyłu kościoła są rozłożone gazetki oraz wciąż jeszcze kalendarze na ten rok. Za wszelką ofiarę za nie 
dziękujemy. 

27.01 – Poniedziałek – godz. 17.00 Msza św. z okazji 30 r. ślubów wieczystych o Cyryla. Jubilatowi życzymy 
wszelkich łask Bożych oraz wytrwania w powołaniu. 

28.01. - Wtorek – Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu. 
29.01. - Środa – Msza w intencji próśb i podziękowań zanoszonych za  wstawiennictwem św. Józefa i 

nabożeństwo. 

30.01. – Czwartek – wspomnienie św. Hiacynty Mariscotti, dziewicy. 

31.01. - Piątek – wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera. Po Mszy św. zapraszamy na adorację Najświętszego 

Sakramentu. 

01.02. – Sobota -  przypada I sobota miesiąca i nabożeństwo wynagradzające. 

2.02. - Niedziela – Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej – Światowy Dzień Życia 

Konsekrowanego. Na wszystkich Mszach św. poświęcenie świec.   

O godz. 11.30 Msza św. w int. o. Kuniberta z okazji imienin i urodzin. Jubilatowi życzymy wszelkich łask Bożych. 

Dziękujemy wszystkim za modlitwę, ofiary i wszelkie prace na rzecz Sanktuarium. 

Czasem więcej dobrego może zrobić jeden serdeczny uśmiech, życzliwe słowo aniżeli bogaty dar pochmurnego dawcy. 

Św. Urszula Ledóchowska 

Z życia Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego 

 

 

INWIGILACJA PERMANENTNA 1946-1981 cd. 

 
 

 

W 1962 r. podjęto decyzję o stałej obserwacji wejścia do siedziby 

prymasa przy ul. Miodowej 17/19 (krypt. Cyrk): „W celu zabezpieczenia 

tajnej obserwacji i dokonania zdjęć fotograficznych interesujących nas 

osób na zorganizowanie stałego punktu sygnalizacyjnego wytypowano 

budynki vis-a-vis, tj. budynek przy ul. Miodowej 16 (kościół i klasztor 

unicki – J.Ż.) i 18 (m.in. należący do Akademii Medycznej – J.Ż.)”. 

Ostatecznie punkt sygnalizacyjny założono w tym drugim obiekcie. W 

jednym z pomieszczeń Zrzeszenia Pracowników Kultu Religijnego 

założono także tzw. Zakryty posterunek obserwacyjny (lokal 

konspiracyjny) krypt. Trapez, z którego wychodzili funkcjonariusze 

Biura „B” śledzący (także pozostając w łączności z innymi 

funkcjonariuszami, w tym z kierowcą samochodu) osoby namierzone 

przez wspomniany wyżej punkt sygnalizacyjny. Kolejne podsłuchy 

zainstalowano – jak się wydaje – jeszcze w latach siedemdziesiątych, 

podczas kolejnych remontów i rozbudowy siedziby prymasa. 

Ostatecznie, po 1989 r. – jak zaświadczali urzędujący tam wówczas 

kapłani – urządzenia zostały zdjęte. Przez cały okres zajmowania przez 

Wyszyńskiego urzędu prymasa Polski nagrywano i sczytywano 

wszystkie jego homilie i przemówienia, podążając za nim z ukrytymi 

mikrofonami. Z roku na rok starano się pozyskiwać nową agenturę, 

typować kandydatów na tajnych współpracowników. Te standardowe 

środki podejmowane przez UB/SB narażały tak kapłanów, jak i 

świeckich współpracowników kardynała (poczynając od kierowców, a 

kończąc na osobistych sekretarzach, jak ks. Hieronim Goździewicz, czy 

osobach świeckich, jak Witold Bieńkowski) na ustawiczne namawianie 

do współpracy przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa. Niektórzy 

z nich ulegli. Już w latach 1946-1948  



Wyszyński jako ordynariusz lubelski był szpiegowany. Po nominacji na 

prymasa Polski inwigilowali go zarówno kapłani, jak i osoby świeckie, 

mieszkające w Warszawie i w innych częściach kraju. Jednym z 

najaktywniejszych informatorów była osoba świecka, która pisała 

donosy na prymasa do końca jego życia, m.in. informując o 

pogarszającym się stanie zdrowia. Prymas był także obserwowany przez 

wywiad komunistyczny, w tym rezydenturę rzymską, która wysyłała 

raporty do Departamentu I MSW w Warszawie. „Ogólna sytuacja w 

Polsce jest zła. Obok kryzysu ekonomicznego kraj przeżywa rozterkę 

moralną. Ludzie w dużym procencie nie chcą pracować. Sytuacja taka 

tylko pozornie jest korzystna dla Kościoła. Wprawdzie jest dobry klimat 

do rozmów, ale niewiele można załatwić. Władza jako całość jest słaba, 

ale nie można nic na niej wymuszać, gdyż mogłoby to doprowadzić do 

ostrej konfrontacji, zgubnej nie tylko dla Kościoła, ale całego kraju” – 

pisano na temat poglądów kardynała Wyszyńskiego wypowiadanych 

przez niego w Watykanie, w listopadzie 1979 r. 

 

 

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

 

 

INTENCJE MSZALNE 

27.01-2.02.20 

 

PONIEDZIAŁEK – 27.1. 

17.00 I W int. O. Cyryla z okazji 30 rocznicy profesji uroczystej 

 II Za + Bogusława Zagwockiego i za ++ z rodziny o dar 

nieba 

WTOREK – 28.1. – ŚW. TOMASZA Z AKWINU 

17.00 I Za ++ Wilhelma i Juliannę Trinczek oraz za ++ Elżbietę 

i Matyldę Torka 

ŚRODA – 29.1. 

17.00 I W int. próśb i podziękowań za wstawiennictwem św. 

Józefa 

 II Do NSPJ przez Serce N.Maryji o zbawienie dusz Józefa i 

Kazimierza Pławeckich, ++ rodziców i teściów, 

rodzeństwo Marię, Helenę, Władysława i szwagierkę 

Helenę. 

CZWARTEK – 30.1. 

17.00 I Za wstawiennictwem kard. Stefana Wyszyńskiego za 

wszystkich dobrodziejów naszego Sanktuarium. 

PIĄTEK – 31.1. – ŚW. JANA BOSKO, KAPŁANA 

17.00 I Za + Marię Twaróg – od Zofii z Wieliczki i Mieczysława 

oraz za ++ Mieczysława i Urszulę 

SOBOTA – 1.2. 

17.00 I Za ++ z rodziny Sznajder 

NIEDZIELA – 2.2. 

08.00 I Za + Krzysztofa Piątek o radość życia wiecznego – od 

kuzynki Danuty i Edwarda z rodziną z Żywca 

10.00 I O łaskę życia wiecznego dla mamy Marii w 20 rocz. 

śmierci oraz w 32 rocz. śmierci taty Stanisława – od 

córki Felicji z rodziną 

11.30 I W int. ks. Dawida Kontny z podz. za dar kapłaństwa 

 II W int. O. Kuniberta z okazji urodzin i imienin 
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