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W naszej parafii sakrament Chrztu świętego udzielany jest w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 13.00 

Katechezy przedślubne odbywają się w trzecią niedzielę  miesiąca. Rozpoczyna je Msza św. o godz. 15.00, 

a po niej następuję spotkanie w Domu Parafialnym.  

 

KRZYŻÓWKA DLA DZIECI 
Kupon konkursowy:   

Imię i nazwisko:………………………………………………………..... 

Adres:……………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………. 

Telefon:…………………………………………….. 

Wiek:………………………………………………… 

 1. Spędził trzy dni w brzuchu ryby 

2. Pierwszy człowiek 

3. Wyprowadził lud z Egiptu 

4. Zbudował ją Noe 

5. Pokonał Goliata 

6. Święto Zmartwychwstania  Paoskiego 

7. Czas przygotowania do Bożego Narodzenia 

8. Miejsce urodzenie Jezusa 

9. Jeden z archaniołów 

10. Błogosławiona Karolina, patronka naszej diecezji 

11. Następca św. Piotra 

12. Jeden z Ewangelistów  

13. Siódmy Grzech Główny 

14. Grudniowy Święty, przynosi dzieciom prezenty 

15. Dziesięd Przykazao Bożych 

16. Jeden z Sakramentów Świetych 

  

 

 

 

15. Jeden z sakramentów Świętych. 
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Rozwiązanie prosimy składać do kooca października w zakrystii.     MF 

We wrześniu w naszej parafii „z wody i Ducha świętego” narodzili się: 
 
Karol Giermański         Natalia Piszczyk 
Nikola Kozak          Jakub Szczęch 
Antoni Malski 

We wrześniu w naszej parafii sakrament małżeństwa zawarli: 

Sabina Ziobro i Marcin Lach     Magdalena Kulik i Janusz Lipa 

Ewelina Wiater i Dawid Cioch     Małgorzata Wiśniowska i Łukasz Jakubek 

Joanna Niemiec i Stanisław Pieprzak    Joanna Filipek i Sławomir Urban 

Sylwia Szeliga i Michał Osetkowski 

 

We wrześniu odeszli od nas do wieczności: 

Ludwik Magdoń  ur. 1940 r.      Władysława Ciołek   ur. 1930 r. 

Stanisław Ziemiński  ur. 1943 r.      Tadeusz Czółno          ur. 1958 r. 

Michał Mucha              ur. 1955 r. 

 



 

  

Foto: M. Idzik 

ekwipunek, od tarcz, mieczy i hełmów po „husarskie 

skrzydła” włącznie. Pomimo tak napiętego planu nie 

zabrakło również czasu na rejs statkiem po Wiśle        

czy spacer po sandomierskim rynku, ostatnio zna-

nym z popularnego polskiego serialu.  

I choć wydawać by się mogło, że liczba odwie-

dzonych miejsc jest imponująca, to była to zaledwie   

garstka spośród stu dwudziestu obiektów zabytko-

wych znajdujących się w Sandomierzu. Warto więc 

tam jeszcze wrócić. 

      MF 

Korzystając z być może ostatnich tak cie-

płych i słonecznych dni tego roku, trzydziestooso-

bowa grupa składająca się głównie z Liturgicznej 

Służby Ołtarza oraz Oazy i KSM-u, wraz  z opieku-

nami – ks. Krzysztofem Stawarzem i klerykiem 

Mateuszem Myckiem wybrała się na sobotnią, ca-

łodniową wycieczkę autokarową. W myśl przy-

słowia „cudze chwalicie, swego nie znacie” była to 

wyprawa do niezbyt odległego ale za to niezwykle 

malowniczego Sandomierza, miasta położonego 

na nadwiślańskiej skarpie, u podnóża Gór          

Świętokrzyskich.   

 Zwiedzający poznali nieco historii tego ty-

siącletniego  grodu, zobaczyli renesansowy Ratusz, 

Katedrę i Zamek, wspięli się na Bramę Opatowską, 

z której można podziwiać piękna panoramę      

Sandomierza, zwiedzili podziemne tunele i piwni-

ce, przeszli wąwozem Św. Jadwigi i „przecisnęli” 

się przez Ucho Igielne. Zdecydowanie najbardziej 

interesującym punktem programu okazała się wi-

zyta w Zbrojowni, gdzie można było nie tylko zo-

baczyć ale i przymierzyć różnego rodzaju rycerski   

 

W Domu Parafialnym rozpoczęto prace 

remontowe jednej z sal, którą pragniemy prze-

znaczyć na świetlicę opiekuńczo-wychowawczą 

dla dzieci, działającą przy naszej parafii w godzi-

nach popołudniowych. By dzieło to mogło po-

wstać i rozwinąć się, w dzień odpustu parafialne-

go, przed i po każdej Mszy świętej prowadzony 

był kiermasz literatury religijnej, z którego sko-

rzystało wielu parafian. Dzięki licznym i hojnym 

datkom zebraliśmy 1520 zł,  za co udało się zaku-

pić i wymienić belki stropowe. Całkowity koszt 

tego przedsięwzięcia wyniósł 1550 zł. 

Wszystkim, którzy złożyli ofiarę na ten cel 

składamy serdeczne Bóg zapłać! Jeśli ktoś 

chciałby jeszcze wesprzeć dzieło stworzenia 

świetlicy może złożyć dowolny datek bezpo-

średnio do s. Anny Wójciak.   

      s. Anna 

 

 

 

    RRuusszzyyłł  rreemmoonntt  śśwwiieettlliiccyy  

SANDOMIERSKIE SZLAKI 



 

  

Parafialne Święto – odpust ku czci Narodzenia NMP 

8 września we wspomnienie Narodzenia 

NMP, powszechnie nazywane Matki Bożej     

Siewnej, Kościół farny w Sędziszowie Młp. prze-

żywał odpust parafialny. Suma odpustowa o godz. 

18.00 zgromadziła wielu wiernych czcicieli Matki 

Bożej zarówno parafian jak też licznie przybyłych 

gości. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył 

ks. prałat Jan Koc – proboszcz Sanktuarium MB  

Nieustającej Pomocy w Niechobrzu, a towarzyszy-

li mu ks. proboszcz Ryszard Lis oraz ks. prałat  

Stanisław Ryba – emeryt.  

Kaznodzieja w wygłoszonej homilii przy-

pomniał, że podstawową misją każdej kobiety jest 

macierzyństwo. Zwrócił uwagę, że Maryja ciągle 

nas rodzi do życia Bożego, rodząc Chrystusa w nas, 

tworząc nas na podobieństwo swojego Syna    

Jezusa. Ponadto uwrażliwiał, że wezwanie jakie 

towarzyszy naszej świątyni „Narodzenie NMP”, 

zobowiązuje do obrony życia od chwili poczęcia 

do naturalnej śmierci, szczególnie w dobie, gdzie 

próbuje się legalizować aborcję, eutanazję czy też 

metodę in vitro. 

Po Mszy św. odbyła się uroczysta procesja     

z Najświętszym Sakramentem wokół Kościoła. 

Wzięły w niej udział dzieci sypiące kwiaty, dziew-

czynki i chłopcy w strojach komunijnych, kobiety 

niosące feretrony, strażacy z Sielca ze sztandarem 

i przybyli kapłani z naszego dekanatu.  

(Wszystkim tym, którzy uświetnili od-

pustową liturgię składamy gorące Bóg zapłać!) 

 

Taki parafialny odpust to okazja do tego, by 

w tak zabieganych czasach zatrzymać się na chwilę 

modlitwy i zadumy nad swoim życiem. Jednocześnie 

jest to okazja do wyrażenia wdzięczności Bogu za 

nieustanną pomoc i błogosławieństwo jakie zsyła 

na naszą parafię i nasze rodziny za przyczyną Bożej 

Rodzicielki. Oprócz wymiaru religijnego, odpust 

parafialny jest swoistego rodzaju sposobnością do 

budowania wspólnot rodzinnych i parafialnych. 

Niech zatem duchowe przeżywanie takiego para-

fialnego święta jakim jest odpust przyczyni się do 

naszego rozwoju wewnętrznego i życia cnotami  

Maryi, która patronuje tej sędziszowskiej ziemi. 

 

      Ks. Marcin 

NNAABBOOŻŻEEŃŃSSTTWWOO    FFAATTIIMMSSKKIIEE  

Już kolejny raz trzynastego dnia tym razem 

miesiąca września Matka Boża Fatimska, która     

w 1917 roku objawiła się w Portugalii dzieciom: 

Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji, zgromadziła         

w naszym parafialnym wieczerniku wielu wier-

nych. Tym razem temuż pięknemu nabożeństwu 

przewodniczył ks. Marcin Stachnik – wikariusz, 

który w Maryjnej homilii - bardzo wzruszającej 

przypomniał, co zawdzięczamy Maryi jako Matce: 

„Każda Matka to dawczyni i przekazicielka życia. 

Każda Matka prawdziwie kocha i dobrze wychowu-

je. I wreszcie nie ma pięknego macierzyństwa bez  

nieustannej modlitwy matki”.  

 

Pani Fatimska, tak jak przed laty tak i teraz 

wzywa swoje dzieci czyli nas do pokuty i odma-

wiania różańca. W związku z tym, że rozpoczyna 

się miesiąc październik zapraszamy wszystkich  

a w szczególności dzieci  i młodzież oraz całe 

rodziny do uczestniczenia w nabożeństwach 

różańcowych, które u nas będą miały miejsce 

każdego dnia  o godz. 17.30.  

Niech Pani Fatimska wyprasza wszystkim 

Jej czcicielom potrzebne łaski na każdy dzień a za-

twardziałym grzesznikom  nawrócenie.  

     Ks. Marcin 

 

Foto: M. Idzik 



ZZiiaarrnnoo    

GAZETA  PARAFII  NARODZENIA  NMP  W  SĘDZISZOWIE  MŁP. 

NUMER 1    PAŹDZIERNIK  2011 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

      Drodzy Czytelnicy, oto pierwszy numer Gazetki               
Parafialnej - poświęconej sprawom naszej parafii, tego, co się 
dzieje w naszej społeczności, tego co dzieje się w Kościele 
powszechnym a może i w świecie. Co prawda w naszej parafii 
wychodziła już gazetka „Pro Misericordia” ale była ona 
przedsięwzięciem skierowanym na budowę kościoła, po-
wstanie parafii Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp.            
i w tamtej wydzielonej parafii nadal jest wydawana. Dlatego 
też chcemy wypełnić w naszej starej parafii tę lukę medialną. 
       Dlaczego powstał taki pomysł – zwłaszcza w obecnych 
czasach, gdy coraz mniej ludzi chce czytać, gdy chętniej pa-
trzymy w telewizor lub w komputer?  
       Otóż wynika to z tego, że chcemy „rozruszać” i uaktywnić 
środowisko, w którym nas Bóg postawił. Chcemy dotrzeć           
z informacją i pobudzić zaangażowanie w naszej wspólnocie 
parafialnej, chcemy ją integrować. Chcemy pośrednio odpo-
wiadać na pytania, które Was nurtują. Chcemy towarzyszyć         
i pocieszać.   
        Gazetka będzie również dostępna na naszej parafialnej 
stronie internetowej: www.parafiasedziszow.pl 
       Naszą parafialną gazetkę „ochrzciliśmy” imieniem „Ziarno 
Maryi”, ponieważ po pierwsze chcemy czcić i służyć naszej 
Sędziszowskiej Pani, po drugie w naszej parafii czcimy Ją          
w święto Jej Narodzenia nazywane popularnie świętem Matki 
Bożej Siewnej, po trzecie tym Ziarnem można by nazwać Jej 
Dziecko - Jezusa Chrystusa, naszego Zbawcę, po czwarte ziar-
no to coś tak niesamowicie cudownego, w którym zawarte 
jest życie, z którego może coś wielkiego wyrosnąć… 
       Oczywiście Zespół Redakcyjny to amatorzy – choć być 
może nie do końca. Ale właśnie to powoduje, że mogą pod-
chodzić do sprawy z zaangażowaniem, z sercem i w dzisiej-
szym zakłamanym i zagubionym świecie dawać świadectwo 
Prawdzie. 
       Mam nadzieję, że nasze Ziarno Maryi zostanie życzliwie 
przyjęte, że stanie się Waszym serdecznym, niezawodnym 
przyjacielem, że będzie zachętą do spraw świętych i do 
wszystkiego, co ważne i istotne w naszym środowisku.  
       Mam też nadzieję, że nie zabraknie ludzi dysponujących 
chęcią i szczyptą talentu, którzy poprowadzą  i będą rozwijać 
to dzieło. Ja osobiście podpisuję się pod tym pomysłem i de-
klaruję udział oraz pomoc.  
 
         
 

MMaarryyii  

    Chciałbym, aby to pismo było „nasze i dla nas”, 
by trafiało w zapotrzebowanie religijne, kulturalne                
i czytelnicze. Proszę więc zgłaszajcie propozycje, 
piszcie do nas maile. Od tego zależeć będzie kształt 
tego pisma. 
      Chciałbym zwrócić uwagę Drogich Czytelników 
na to, co wydarzy się w tym miesiącu.  
      Otóż miesiąc październik, to jak wiemy miesiąc 
szczególnych modlitw do Matki Bożej na różańcu. 
Zapraszamy więc i zachęcamy do uczestnictwa        
w nabożeństwach różańcowych. Dla wytrwałych 
dzieci ze szkoły podstawowej będziemy mieć            
w dniach szkolnych specjalną naklejkę na każdy 
dzień rozdawaną po różańcu natomiast dzieciom      
z klas II we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej 
zostaną poświęcone i rozdane różańce.  
      W drugą niedzielę października (09.10.2011) 
będziemy przeżywać XI Dzień Papieski pod hasłem: 
„Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy”, który będzie 
okazją do podziękowania Panu Bogu za beatyfikację 
Jana Pawła II i dostrzegania w naszym papieżu 
człowieka modlitwy.  
      Również w drugą niedzielę października  odbędą 
się wybory parlamentarne. Komu uwierzymy,          
w czyje ręce złożymy nasze sprawy, komu oddamy 
swój głos? Gdy odpowiedzialnie chcę wybrać posła 
do Sejmu ważne jest, do jakiej partii należy, lub 
przez jaką jest popierany i jaki program ma dana 
partia. To wyraz naszej troski o Ojczyznę, Kościół, 
sprawy społeczne i dobro wspólne. Jak podkreślił 
nasz ks. bp Kazimierz Górny: „Wybierajmy ludzi 
przyjaznych życiu i rodzinie...” Byłoby grzechem dla 
każdego chrześcijanina, gdyby głosował za partią, 
która w swoim programie i hasłach wyborczych 
chlubi się walką z Kościołem i chce wprowadzać 
gorszące ustawy.  
      W niedzielę 23 października rozpoczyna się   
Tydzień Misyjny. Zgodnie z zamysłem Ojca        
Świętego ma to być okazja dla wspólnot kościel-
nych, parafialnych i dla całego ludu Bożego do od-
nowionego zaangażowania się w głoszenie       
Ewangelii i nadania działalności duszpasterskiej 
głębszego rozmachu misyjnego. 

 
ks. Proboszcz Ryszard Lis  

 
 


