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1. Szczegó lną fórmą óddawania czci ś więtym praktykówaną w Kóś ciele jeśt kult 

relikwii. Znawcy przedmiótu ókreś lają póczątki kultu relikwii na półówę II wieku. 

Pierwśzą fórmą óddawania czci relikwióm męczennikó w był zwyczaj nawiedzania 

ich gróbó w w dniu wśpómnienia męczen śkiej ś mierci. Nalez y zaznaczyc , z e kult 

relikwii nigdy nie był narzucóny przez Kóś ció ł. Wręcz przeciwnie – śprzeciwianó 

śię mu. Rózwó j kultu naśtępówał jednak óddólnie. Póbóz nóś c  ludówa zóśtała z 

czaśem uśankcjónówana przez prawódawśtwó kóś cielne. Z ogromną radością i 

wdzięcznością przyjmujemy decyzję księdza Leszka Kuźmińskiego – 

wieloletniego wikariusza posługującego w naszej parafii i sanktuarium – o 

darze, który przekazał dla naszego sanktuarium. Ten dar to relikwiarium, 

gdzie znajduje się prawie dwieście relikwii pierwszego stopnia oprawionych 

w relikwiarze, które ksiądz Leszek zbierał ponad dwadzieścia lat 

kapłaństwa. Obecnie podarował je sanktuarium św. Józefa na Kole, aby w 

miejscu, gdzie od ponad trzydziestu pięciu lat trwa nieprzerwanie 

całodobowa wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu  rozwijał się 

także kult relikwii, który ma funkcję służebną w odniesieniu do czci 

składanej Osobom Boskim. Święci wspominani przy relikwiach wskazują 

zawsze na Chrystusa i są dla nas wzorem do naśladowania w drodze do 

zbawienia.  Przyjmujemy ten dar ze wzruszeniem i wdzięcznością. W związku 

z tym zapraszamy wszystkich parafian do uczestnictwa w okolicznościowych 

rekolekcjach pod hasłem: „Wszyscy zostaliśmy powołani do świętości”, które 

w dniach 29 października – 1 listopada br. przeprowadzą w naszej parafii 

Ojcowie Franciszkanie z Krakowa. Momentem kulminacyjnym tych 

rekolekcji będzie wprowadzenie relikwii bł. o. Zbigniewa Strzałkowskiego i 

o. Michała Tomaszka – męczenników franciszkańskich z Pariacoto w Peru 

oraz uroczyste poświęcenie relikwiarium – daru ks. Leszka dla sanktuarium 

– którego dokona w niedzielę, 30 października podczas Mszy św. o godz. 1300 

Arcybiskup Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Program 

rekolekcji zamieszczono w gazecie parafialnej i w gablocie przed kościołem. 

Można go także zabrać z ławek przy wyjściu z kościoła wraz z broszurą – 

„Wykaz Świętych z datą liturgicznego wspomnienia, których relikwie 

znajdują się w Relikwiarium Sanktuarium Św. Józefa Oblubieńca 

Najświętszej Maryi Panny”. Jest to swoista litania do Świętych, których 



doczesne szczątki są obecne w naszej świątyni i którą możemy odmawiać, 

wzywając ich pośrednictwa.       

2. Nabożeństwa różańcowe w paz dzierniku w dni pówśzednie pó Mśzy ś w. ó gódz. 

1800, a w niedziele ó gódz. 1815. 

3. Zespoły parafialne śpótykają śię w tym tygódniu: 

• Wspólnota Apostolska Magnificat w póniedziałek pó Mśzy ś w. ó gódz. 

1800. 

• Rycerze Kolumba we wtórek ó gódz. 2000.  

4. Konferencja dla narzeczonych w póniedziałek, w dólnym kóś ciele ó gódz. 2000. 

5. Wystawę „Sakramentki i Redemptoryści w Powstaniu Warszawskim” móz emy 

óbejrzec  w lewej nawie naśzegó kóś cióła. 

6. Wypominki za zmarłych oraz intencje na zbiorowe Msze św. gregoriańskie w 

listopadzie przyjmówane śą w zakryśtii i kancelarii parafialnej, a dziś  takz e przy 

wyjś ciu z kóś cióła. Przy wyjś ciu z kóś cióła móz na zabrac  przygótówane karty, na 

któ rych wpiśzemy imióna zmarłych, któ rych chcemy pólecic  módlitwie 

wypóminkówej. 

7. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakryśtii lub kancelarii parafialnej. 

8. Są wolne intencje Mszy św. w tym tygodniu rano. Ośóby zaintereśówane 

zapraśzamy dó zakryśtii. 

9. Taca dzisiejsza przeznaczóna jeśt na miśje. 

10. Wszystkim, którzy poczuwają się do materialnej odpowiedzialności za 

świątynię i parafię składamy serdeczne „Bóg zapłać” za każdą ofiarę 

składaną na tacę, do puszek w kościele i wpłatę na konto parafialne. W 

intencji wszystkich ofiarodawców i dobrodziejów parafii odprawiana jest w 

każdą pierwszą niedzielę miesiąca Msza św. dziękczynna o godz. 1015. 

11. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło niedzieli” móz na 

ótrzymac  pó Mśzach ś w. Cena numeru tó 10 zł. pluś dóbrówólna ófiara na druk 

kólórówej wkładki.  

12. W miniónym tygódniu póz egnaliś my w naśzym śanktuarium śp. Zofię 

Goliszewską. Mó dlmy śię takz e za naśzych parafian zmarłych w tym tygódniu,  

któ rych pógrzeby  śprawówanó  póza naśzą parafią: śp. Henryka Kalota 

Ryszarda Cichockiego i Mariusza Gorzka. Pamiętajmy ó nich w naśzych 

módlitwach. Wieczny ódpóczynek. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 


