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       POLSKIE SANKTUARIA

SANKTUARIUM ŒWIÊTEGO WOJCIECHA

Pierwsze informacje
o istnieniu parafii Bie-
liny pochodz¹ z r.
1326. Parafia w tam-
tych czasach by³a
bardzo rozleg³a. Nale-
¿a³y do niej m.in. Ra-
c³awice, Nisko, Tur-

bia, Kurzyna, Górno, Ulanów i wie-
le innych okolicznych miejscowo-
œci. W 1685 r. wzniesiono w s¹-
siednim Ulanowie drewniany ko-
œció³ uchodz¹cy za filiê parafii Bie-
liny. W 1711 r. sp³on¹³ koœció³ w
Bielinach, jednak w 1730 r. nastê-
puje poœwiêcenie nowego koœcio-
³a. W tym te¿ roku powstaj¹ brac-
twa: Szkaplerza w Bielinach i œw.

Barbary w Ulanowie. W r. 1741 zosta³o za³o¿one brac-
two Œwiêtej Trójcy w Ulanowie, gdzie równie¿ w na-
stêpnym roku poœwiêcono koœció³ p.w. Œwiêtej Trójcy.
W r. 1756 notuje siê ponowny po¿ar koœcio³a w Bieli-
nach. W r. 1759 rozpoczêto budowê nowego koœcio³a
murowanego z ceg³y, którego uroczyste poœwiêcenie
nast¹pi³o w 1852 r. W 1869 r, sprowadzono Siostry
Dominikanki i rozpoczêto budowê domu i kaplicy dla
sióstr. W r. 1893 Ulanów zosta³ od³¹czony od Bielin.
Koœció³ w Bielinach posiada piêkn¹ polichromiê wy-
konan¹ przez Stroiñskiego, restaurowan¹ w 1893 r.
przez Teofila Kopystyñskiego. W 1902 r. wybudowa-
no wikariat, a w 1906 roku plebaniê, które s³u¿¹ do
czasów obecnych. W latach 1962-1988 powsta³y ka-
plice filialne w Bieliñcu, Gliniance oraz kaplica na
cmentarzu, któr¹ w 1991 r., poœwiêci³ ks. bp Edward
Frankowski. Restauracjê koœcio³a parafialnego w czê-
œci przeprowadzono w latach 70-tych a zakoñczono
w latach 1989-1991. W kwietniu 1997 ustanowiono
sanktuarium œw. Wojciecha. Parafia posiada akta pa-
rafialne od 1831 r.

SANKTUARIUM ŒWIÊTEGO JÓZEFA

W XV wieku Nisko wraz z przy-
sió³kami na³e¿a³o do parafii Bie-
liny, a od XVI do koñca XIX do
parafii Rac³awice. W listopadzie
1889 r. w³aœciciele z Niska: Ma-
ria i Oliwer Ressegnier, otworzyli,
urz¹dzon¹ w³asnym kosztem ka-
plicê w Nisku. Dziêki ich stara-
niom w 1890 roku zawi¹za³ siê
Komitet Budowy Koœcio³a. Budo-
wê rozpoczêto w 1892 r. a za-
koñczono 1896 r. Dnia 16 paŸ-

dziernika 1896 r. koœció³ zosta³ oddany do u¿ytku wier-
nych. Biskup J. Fischer 10 czerwca 1901 r. uroczyœcie
poœwiêci³ koœció³ pod wezwaniem œw. Józefa Oblubieñca
NMP. By³ on jednak nadal zale¿ny od parafii Rac³awice,
chocia¿ Kuria Biskupia w Przemyœlu pismem z dnia 8
marca 1907 r. upowa¿ni³a ks. ekspozyta w Nisku do wy-
konywania wszystkich czynnoœci parafialnych dla miesz-
kañców Niska. Po wybuchu I wojny œwiatowej 18 wrze-
œnia 1914 r. podczas ostrzeliwania Niska koœció³ sp³on¹³.
Nabo¿eñstwa odprawiano w sali Towarzystwa Gimnastycz-
nego "Sokó³". Odbudowê rozpoczêto w 1919 r. a zakoñ-
czono 1922 r. wed³ug planu in¿. arch. Majerskiego z Prze-
myœla. Wczesn¹ wiosn¹ 1923
roku koœció³ zosta³ ponownie uro-
czyœcie poœwiêcony. W 1925 r.
utworzono beneficjum aktem da-
rowizny czêœci dóbr Maksymilia-
na Franckego na rzecz Koœcio-
³a. Erekcja parafii Nisko nast¹pi-
³a 27 wrzeœnia 1927 r. dekretem
wydanym przez bpa A. Nowaka.
W czasie II wojny œwiatowej pa-
rafia straci³a cztery dzwony zare-
kwirowane przez Niemców na cele
wojenne. Nowe dzwony sprawio-
no w 1950 r. O³tarze boczne 1953 r. W latach 1974-78
przeprowadzono remont koœcio³a. Odnowiono malowid³a
sufitu, dach pokryto blach¹ cynkow¹, œciany nowym tyn-
kiem. W tym samym czasie wybudowano i oddano do
u¿ytku kaplicê cmentarn¹ na Barcach. Ostatnio rozpo-
czêto dalsze prace remontowe. Parafia posiada akta pa-
rafialne od roku 1801.
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Jan Chrzciciel INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

Czytanie z  Ksiêgi Proroka Izajasza
(Iz 40,1-5.9-11)

Czytanie z  2 listu œw. Piotra
(2 Piotra. 3,8-14)

S³owa Ewangelii wed³ug œwiêtego
Marka (Mk 1,1-8)

 Duch Pana Boga nade mn¹, bo Pan mnie namaœci³. Pos³a³
mnie, by g³osiæ dobr¹ nowinê ubogim, by opatrywaæ rany serc
z³amanych, by zapowiadaæ wyzwolenie jeñcom i wiêŸniom
swobodê; aby obwieszczaæ rok ³aski Pañskiej, «Ogromnie
siê weselê w Panu, dusza moja raduje siê w Bogu moim, bo
mnie przyodzia³ w szaty zbawienia, okry³ mnie p³aszczem
sprawiedliwoœci, jak oblubieñca, który wk³ada zawój, jak ob-
lubienicê strojn¹ w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje
swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy,  tak Pan Bóg
sprawi, ¿e siê rozpleni sprawiedliwoœæ i chwalba wobec
wszystkich narodów».

Zawsze siê radujcie,  nieustannie siê módlcie! W ka¿-
dym po³o¿eniu dziêkujcie, taka jest bowiem wola Bo¿a w
Jezusie Chrystusie wzglêdem was.  Ducha nie gaœcie,  pro-
roctwa nie lekcewa¿cie! Wszystko badajcie, a co szlachet-
ne - zachowujcie!  Unikajcie wszystkiego, co ma choæby
pozór z³a. Sam Bóg pokoju niech was ca³kowicie uœwiêca,
aby nienaruszony duch wasz, dusza i cia³o bez zarzutu
zachowa³y siê na przyjœcie Pana naszego Jezusa Chrystu-
sa.  Wierny jest Ten, który was wzywa: On te¿ tego doko-
na.

Pojawi³ siê cz³owiek pos³any przez Boga - Jan mu by³o na
imiê. Przyszed³ on na œwiadectwo, aby zaœwiadczyæ o
œwiat³oœci, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie by³ on
œwiat³oœci¹, lecz [pos³anym], aby zaœwiadczyæ o œwiat³o-
œci. Takie jest œwiadectwo Jana. Gdy ̄ ydzi wys³ali do nie-
go z Jerozolimy kap³anów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty
jesteœ?», on wyzna³, a nie zaprzeczy³, oœwiadczaj¹c: «Ja
nie jestem Mesjaszem».  Zapytali go: «Có¿ zatem? Czy
jesteœ Eliaszem?  Odrzek³: «Nie jestem». «Czy ty jesteœ
prorokiem?» Odpar³: «Nie!»  Powiedzieli mu wiêc: «Kim
jesteœ, abyœmy mogli daæ odpowiedŸ tym, którzy nas wy-
s³ali? Co mówisz sam o sobie?»  Odpowiedzia³: «Jam g³os
wo³aj¹cego na pustyni: Prostujcie drogê Pañsk¹, jak po-
wiedzia³ prorok Izajasz».  A wys³annicy byli spoœród fary-
zeuszów.  I zadawali mu pytania, mówi¹c do niego: «Cze-
mu zatem chrzcisz, skoro nie jesteœ ani Mesjaszem, ani
Eliaszem, ani prorokiem?»  Jan im tak odpowiedzia³: «Ja
chrzczê wod¹. Poœród was stoi Ten, którego wy nie zna-
cie,  który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien
odwi¹zaæ rzemyka u Jego sanda³a». Dzia³o siê to w Be-
tanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udziela³ chrztu.

1. Rozpoczynamy dzisiaj
rekolekcje adwentowe, które-
maj¹ nas przygotowaæ do
w³aœciwego prze¿ycia œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia. Chodzi o
to, byœmy nie zatrzymali siê
na poziomie tego co stanowi
jedynie zewnêtrzn¹ oprawê
tych œwi¹t, choæ piêkn¹ i
czcigodn¹, bo przecie¿ budo-
wana by³a przez wieki ca³e i
dlatego godna jest zachowa-
nia, ale to jednak tylko opra-
wa. Trzeba abyœmy odkrywali
ci¹gle na nowo ca³¹ g³êbiê tej
prawdy, ¿e Bóg tak umi³owa³
cz³owieka, ¿e Syna swego
Jednorodzonego da³, aby nas
zbawi³. W³aœnie rekolekcje

maj¹ nam w tym pomóc.
Serdecznie witamy O. Prof. Miros³awa ze Zgromadzenia
OO. Redemtorystów i ¿yczymy by ta pos³uga Ojca wyda³a
obfity plon w postaci g³êbokich przemyœleñ i duchowych
 prze¿yæ u wszystkich, którzy w tych rekolekcjach bêd¹
 uczestniczyæ.
Przyzywajmy  Ducha œw., aby oœwieci³ nasz umys³ i otwo
rzy³ serce na przyjêcie S³owa, które Pan Bóg za poœrednic
twem O. Rekolekcjonisty bêdzie kierowa³ do ka¿dego z
 nas.
Plan rekolekcji wydrukowany zosta³ w Promieniu Mi³osier
dzia ju¿ w ubieg³¹ niedzielê i w dzisiejszym Promieniu rów
nie¿ jest zamieszczony. Najogólniej mo¿na powie
dzieæ, ¿e doroœli gromadziæ siê bêd¹ w koœciele na
 godz.6.00, 10.00, 16.00 i 19.00. Dzieci m³odsze  / klasy I-
III / o godz.15.00, dzieci starsze / klasy IV-VI / o godz.
 17.15, a m³odzie¿ pracuj¹ca, Szkó³ œrednich i Gimnazjum
  o godz.18.00. Œroda i czwartek to dni spowiedzi. Reko
lekcje dla dzieci i m³odzie¿y koñcz¹ siê w œrodê, a dla do
ros³ych w pi¹tek. W czwartek nie bêdzie nauk.
Zbli¿aj¹ siê œwiêta. Jak w latach ubieg³ych zechciejmy po
myœleæ o tych rodzinach, a szczególnie dzieciach w  tych
 rodzinach, którym jest ciê¿ko. W³aœciwie nie mog¹ byæ
 dla nikogo radosne te zbli¿aj¹ce siê œwiêta jeœli nie uczyni
 choæby najmniejszego gestu, by by³y one radosne i dla
innych. Od jutra Caritas Parafialna stworzy okazjê dla
 czynienia takich w³aœnie gestów. Bêdzie codziennie w
 godzinach od 16 do 18.45 przyjmowaæ artyku³y ¿ywno
œciowe na paczki œwi¹teczne dla biednych rodzin.
Sprz¹tanie koœcio³a w tym tygodniu bêdzie jutro i
w  œrodê po ostatniej Mszy œw. W te dni zapraszamy do tej
 pracy wszystkich chêtnych. W sobotê natomiast od godz.
 9.00 zapraszamy do sprz¹tania wiernych z Wólki Profec
kiej od nru 31.
2. W pi¹tek w czasie nabo¿eñstwa do Mi³osierdzia
 Bo¿ego o godz. 19.00 rozpoczniemy Nowennê przed Bo
¿ym Narodzeniem. W pozosta³e dni powszednie nowenna
 bêdzie o godz. 17.30 / przed Msz¹ œw. wieczorow¹ /, a
 niedziele po Mszy œw. sprawowanej o godz. 16.00.
Serdecznie zapraszamy na to nabo¿eñstwo.
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REKOLEKCJE ADWENTOWE
PARAFIA P.W. MI£OSIERDZIA BO¯EGO W PU£AWACH.

NIEDZIELA 11. 12. 05
godz. 6.00 Msza œw. z nauk¹ dla doros³ych
godz. 7.00 Msza œw. z nauk¹ dla doros³ych
godz. 9.00 Msza œw. z nauk¹ dla m³odzie¿y
godz. 11.00 Msza œw. z nauk¹ dla dzieci
godz. 13.00 Msza œw. z nauk¹ dla doros³ych
godz. 16.00 Msza œw. z nauk¹ dla doros³ych
godz. 18.00 Msza œw. z nauk¹ dla doros³ych

PONIEDZIA£EK 12. 12. 05
godz. 6.00 Msza œw. z nauk¹ dla doros³ych
godz. 10.00 Msza œw. z nauk¹ dla doros³ych
godz. 15.00 nauka dla dzieci klas I-III
godz. 16.00 Msza œw. z nauk¹ dla doros³ych
godz. 17.15 nauka dla dzieci klas IV-VI
godz. 18.00 nauka dla m³odzie¿y
godz. 19.00 Msza œw. z nauk¹ dla doros³ych

WTOREK 13. 12. 05
godz. 6.00 Msza œw. z nauk¹ dla doros³ych
godz. 10.00 Msza œw. z nauk¹ dla doros³ych
godz. 15.00 nauka dla dzieci klas I-IIII
godz. 16.00 Msza œw. z nauk¹ doros³ych
godz. 17.15 nauka dla dzieci klas IV-VI
godz. 18.00 nauka dla m³odzie¿y
godz. 19.00 Msza œw. z nauk¹ dla doros³ych

ŒRODA 14. 12. 05
godz. 6.00 Msza œw. z nauk¹ dla doros³ych
godz. 10.00 Msza œw. z nauk¹ dla doros³ych
godz. 15.00 Msza œw. z nauk¹ dla dzieci klas I-III
godz. 16.00 Msza œw. z nauk¹ dla doros³ych
godz. 17.00 Msza œw. z nauk¹ dla dzieci klas IV-VI
godz. 18.00 Msza œw. z nauk¹ dla m³odzie¿y
godz. 19.00 Msza œw. z nauk¹ dla doros³ych
godz. 6.00 – 12.30 i 15.00 – 19.30 SPOWIED¯ DLA WSZYSTKICH
/ z pierwszeñstwem dla dzieci i m³odzie¿y /
Przerwa w spowiedzi godz. 8.30 – 9.00, 10.30 – 11.00
i 16.30 – 17.00

CZWARTEK 15. 12. 05
godz. 6.00 Msza œw.
godz. 8.00 Msza œw.
godz. 18.00 Msza œw.
godz. 8.30 – 18.00 WYSTAWIENIE NAJŒW.SAKRAMENTU
godz. 6.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30 SPOWIED¯ DLA WSZYSTKICH
Przerwa w spowiedzi godz. 8.00 – 8.30, 10.30-11.00 i 16.30 – 17.00

PI¥TEK 16. 12. 05
godz. 6.00 Msza œw. z nauk¹ dla wszystkich
godz. 10.00 Msza œw. z nauk¹ dla wszystkich i udzielaniem Sakramentu Chorych
godz. 16.00 Msza œw. z nauk¹ dla wszystkich
godz. 18.00 Msza œw. z nauk¹ dla wszystkich
godz. 19.00 Nabo¿eñstwo do Mi³osierdzia Bo¿ego
godz. 14.00 – 16.00 ODWIEDZINY CHORYCH I OSÓB STARSZYCH

W DOMACH
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Promieñ  Mi³osierdzia

Lb 24,2-7.15-17a
Mt 21,23-27

Iz 45,6b-8.18.21b-25
£k 7,18b-23

Iz 54,1-10
£k 7,24-36

Rdz 49,2.8-10
Mt 1,1-17

Iz 56,1-3a.6-8
J 5,33-36

Chrzty Pogrzeby

“Wszystko ma swój czas
jest czas p³aczu i czas smiechu
czas szukania i czas tracenia
czas milczenia i czas mówienia
i jest czas rodzenia i czas umierania”
Ksiêga Koheleta

Jezus jest Panem czasu,
On jest Zmartwychstaniem i ¿yciem
Kto w Niego wierzy, choæby i umar³
bêdzie ¿y³ na wieki. Wierzysz w to?

“By³a œwiat³oœæ prawdziwa ,
która oœwieca ka¿dego
cz³owieka, gdy na œwiat
przychodzi”    J 1,9

¯yczymy wam drogie dzieci,
aby Ta Œwiat³oœæ dawa³a
moc abyœcie siê stawali
ka¿dego dnia Dzieæmi
Bo¿ymi

œ†P

Wieczny odpoczynek
Racz im daæ Panie

6.00 -  + Aleksandra Kuœmider (14 rocz.
sm.)

8.00 - + Józefa, Józef, ++ Witkowskich,
Ludwik, Stanis³aw

10.00 - +  Anna WoŸniczka, Józefa,
Feliks, Kazimierz, ++
WoŸniczków, Marianna
Baækowska

16.00 -  + Ignacy, Aleksandra, ++
Guga³ów

19.00 -  + Henryk Roczeñ
19.00 -   + Helena (5 rocz. œm.),

Bogus³aw (1 rocz. œm.) - greg. 12
19.00 - + Henryk Rodzoch (6 msc po

œm.)

6.00 wolna
8.00 - + Wojciech, Jezry Libort ( 30 dz.

po œm.)
10.00 -   + Helena (5 rocz. œm.),

Bogus³aw (1 rocz. œm.) - greg. 14
16.00 -  + Roman Laszkiewicz
15.00 - wolna
17.00 - wolna
18.00 - + Jan Pêdrys (1 rocz. œm.)
19.00 - + Genowefa Ka³ucka

6.00 -  + Jan Marcinak, ++ Marciniaków
6.00 - + Ignacy Pietruczuk (26 rocz.

œm.), Stanis³awa, ++
Pietruczuków

6.00 - O Bo¿e b³og. dla s. Krystiany z
racji imienin

8.00 -   + Helena (5 rocz. œm.),
Bogus³aw (1 rocz. œm.) - greg.
15

18.00 - + Janina Grzesiowska (8 rocz.
sm.)

 6.00 - + Bronis³awa Kalinowska (13 rocz.
œm.), Stefan, Zdzis³aw, Tadeusz

 8.00 - wolna
18.00 - + Marian Adamczyk (10 rocz.

œm.), ++ Adamczyków, ++
Ziemkiewiczów

18.00 - + Agnieszka Szczepaniak (10
rocz. œm.), Aleksander,
Stanis³aw, Mieczys³aw, Józef

18.00 - + Helena (5 rocz. œm.), Bogus³aw
(1 rocz. œm.) - greg. 17

6.00 - + Genowefa (10 rocz. œm.),
Tadeusz, (12 rocz. œm.), ++
Miszkurków

7.00 - + W³adys³aw (10 rocz. œm.),
Stefania, ++ Misztalów

9.00 -  + Jan (13 rocz. œm.), Julianna, (7
rocz. œm.), ++ Kozaków

9.00 - + Helena (5 rocz. œm.), Bogus³aw
(1 rocz. œm.) - greg. 18

9.00 d - + Henryk, Marianna,
W³adys³aw, Marianna, Pawe³,
Józef, ++ Góreckich, ++
Banasiaków

11.00 - + Wiktoria, Jan, ++ Joñskich
13.00 - Pro populo
16.00 - + Bogus³aw Czekaj
18.00 - + Maraia(2 rocz. œm.), Jerzy (27

rocz. œm.), ++ Felczyñskich

    Z ¿ycia   naszej parafialnej rodziny

Œluby

“Po³ó¿ mnie jak pieczêæ na twoim
sercu,
jak pieczêæ na twoim ramieniu,
bo jak œmieræ potê¿na jest mi³oœæ,
¿ar jej to ¿ar ognia,
wody wielkie nie zdo³aj¹ ugasiæ
mi³oœci,
 nie zatopi¹ jej rzeki”
Pieœñ nad Pieœniami
Umocnieni sakramentem
ma³¿eñstwa kroczcie z odwag¹
strzeg¹c ¿aru mi³oœci.

     

Wies³aw
WoŸniakowski

6.00 - + W³adys³aw B¹k (20 rocz. œm.)
6.00 - + Konrad Kokot (24 rocz. œm.),

Józefa Czerniak (18 rocz. œm.),
8.00 - wolna
10.00 - + Józefa, Jan, Ewa, ++

Szczepaniaków, Wieczorków,
Rewiñskich

16.00 - + Leszek Malinowski
19.00 - + Ludwik Komorek (17 rocz. sm.),

Jan Wolszczak (2 rocz. sm.)
19.00 -    + Helena (5 rocz. œm.),

Bogus³aw (1 rocz. œm.) - greg. 13

So 3,1-2.9-13
Mt 21,28-32

6.00 - + Henryk B¹k (64 rocz. œm.)
 8.00 - Tomasz Czerpak, Anna, Szcepan,

++ Przew³oków
10.00 - + Bronis³aw, Aleksandra, ++

Nowickich, Krystyna, Laura,
Janusz

16.00 - ++ W³odarczyków
18.00 - + O Boze b³og., potrzebne ³aski dla

Damiana z racji 18 urodzin
18.00 - + Helena (5 rocz. œm.), Bogus³aw

(1 rocz. œm.) - greg. 16
18.00 - Zofia, Barbara, Jan, Tadeusz,

Maria, ++ Usarków


