
Wokół Jerzego narosło tyle legend, że w pewnym okresie chrze-
ścijaństwa zaczęto kwestionować jego istnienie. Jedna z najpopu-
larniejszych zawarta w „Złotej legendzie” autorstwa Jakuba de Vo-
ragine, opowiada o tym, że w mieście Silene przy źródle, w którego 
wodę zaopatrywali się wszyscy mieszkańcy, założył swoje gniaz-
do smok. Na  czas nabierania wody potwora należało wypędzić. 
W tym celu przynoszono dla niego owcę. Kiedy zwierząt zabrakło, 
mieszkańcy oddawali na pożarcie jedną z dziewcząt. Pewnego razu 
los padł na księżniczkę. Król błagał o jej życie, ale na próżno. Kiedy 
już miała zostać pożarta przez smoka na drodze pojawił się święty 
Jerzy na białym koniu, zrobił znak krzyża i włócznią zabił potwora. 
Uradowani mieszkańcy razem z  monarchą porzucili pogaństwo 
i przyjęli chrzest, a w miejscu gdzie upadł smok zbudowano ko-
ściół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i św. Jerzego. 

Faktem jest, że święty Jerzy urodził się w Kapadocji a jego ro-
dzicami byli Geroncjusz z  Persji i  Polocronia, bardzo pobożne, 
bogobojne małżeństwo. Przez wiele lat modlili się, pościli i poku-
towali w intencji daru rodzicielstwa. Bóg wysłuchał ich, dając im 
w  późnej starości upragnionego syna.  Jerzy od najmłodszych lat 
wyróżniał się na tle swoich rówieśników, zawsze spokojny, słucha-
jący rodziców, zatroskany o ubogich i mający żywą relację z Jezu-
sem Chrystusem. Jako młodzieniec wstąpił do legionów cesarskich, 
gdzie doszedł aż do rangi oficera. Stał się ulubieńcem cesarza Dio-
klecjana. Ale kiedy cesarz wydał dekret zabraniający żołnierzom 
przechodzenia na chrześcijaństwo i nakazał im złożyć ofiarę przed 
posągiem bóstw pogańskich, Jerzy stanowczo odmówił. Nigdy nie 

ukrywał się ze swoją wiarą, 
wręcz przeciwnie,  chciał 
być dla innych świadkiem 
Chrystusa. I  wiedział co 
go czeka. Rozdał swój ma-
jątek ubogim. A  cesarz 
dla ukarania niewiernego 
oficera i  ku przestrodze 
innych żołnierzy skazał go 
na  okrutne tortury, któ-
re według podań trwały 
aż  siedem lat. Przybijano 
go do krzyża, torturowano 
na katowskim kole. Śmierć 
męczeńską poniósł praw-
dopodobnie w Diaspolis na terenie Palestyny około roku 304.

Kult świętego Jerzego bardzo szybko rozniósł się po krajach Mo-
rza Śródziemnego. Najpierw w Egipcie, na Cyprze, w Azji Mniej-
szej, gdzie powstało ponad 60 miejsc poświęconych jego czci. Na-
wet cała jedna prowincja na Kaukazie otrzymała swoją nazwę od 
jego imienia – Georgia – Gruzja. Jest patronem Anglii, gdzie znaj-
duje się ponad 160 kościołów pod jego wezwaniem, a także Holan-
dii, Niemiec, Szwecji i Litwy, archidiecezji białostockiej i wileńskiej 
oraz miast m.in. Ferrary i  Neapolu. Jego wizerunek znajduje się 
w herbie Moskwy, a od XVIII wieku w Rosji wprowadzono odzna-
czenia dla wojskowych Order św. Jerzego, które w 1913 roku zmie-
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1. Kalendarz liturgiczny: czwartek: wsp. św. Scholastyki, piątek: 
wsp. NMP z Lourdes, Nabożeństwo do św. Gemmy.

2. Zapraszamy na Modlitwę różańcową w niedzielę oraz Święta 
po Mszy o godz. 830, zaś w dni powszednie o godz. 1715 w in-
tencji ustania pandemii. Dzisiaj zmiana Róż różańcowych,. 
Dzisiaj o godz. 1500 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

3. Również w środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy, zachęcamy do składania próśb.

4. We czwartek modlitwa o dar potomstwa oraz w intencji ma-
tek w stanie błogosławionym, a także za rodziny.

5. 11 lutego w piątek obchodzimy wsp. NMP z Lourdes. Jest to 
również Światowy Dzień Chorego. Dodatkowa Msza Świę-
ta w  naszej Parafii z  udzielaniem sakramentu namaszczenia 
chorych będzie sprawowana o godz. 1000, na którą w sposób 
szczególny zapraszamy wszystkich chorych, cierpiących, oso-
by w podeszłym wieku. Od godz. 930 będzie możliwość skorzy-
stania z sakramentu spowiedzi św. Po Mszy Świętej Caritas Pa-
rafialny będzie rozdawał obrazki na Światowy Dzień Chorego 
oraz słodkości dla wszystkich chorych, starszych i wszystkich 
uczestników liturgii. 

6. Przypominamy, że Kancelaria parafialna jest czynna od po-
niedziałku do piątku w godz. 1630 – 1715. 

7. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 4, kl. 9 i 10 za zło-
żone ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy teraz o to 
parafian z ul. Mikołajczyka 4, kl. 11 i 12. Bóg zapłać. Dziękuje-
my również za składane ofiary na tacę w kościele, do skarbony, 
poprzez ofiaromat, na tacę on-line oraz na konto parafialne.  
Dzisiejsza składka przeznaczona jest na  cele diecezjalne, 
w przyszłym tygodniu na cele parafialne (ogrzewanie i elek-
tryczność).

8. Zapraszamy na  spotkania: poniedziałek: Rada Parafialna 
o godz. 1900, Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym po 
Mszy Świętej wieczornej, wtorek: Odnowa w Duchu Świętym 
„Emaus”, środa: chór parafialny „Soli Deo”.

9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, wzięcia gazetki para-
fialnej. W dzisiejszym numerze artykuł o św. Jerzym, orędow-
niku w czasie zarazy i epidemii. 

10. Wszystkim Parafianom i gościom życzymy błogosławieństwa 
Bożego, opieki Matki Bożej, potrzebnego zdrowia. 

11. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Jan Kieś, 
+ Dorota Janda, + Zbigniew Stochla, + Stefan Rokita. Dobry 
Jezu, a nasz Panie…

OgłOszenia Duszpasterskie
V Niedziela zwykła – 6.02.2022

Święty Jerzy – skuteczny OręDOwnik w czasie zarazy i epiDemii
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Niedziela: 06.02
7.00 1) + Helena Zielińska – od Ryszarda Kluz z rodziną
8.30 1) + Józef Żuk – greg.
 2) O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej 

dla członkiń z Róży XVI
9.15 (DPS) Za Parafian
10.00  1) + Maria Kisielak – od chrześnicy Elżbiety z rodziną
11.30 1) + Edward Błądziński – od sąsiadów z bloku 18 F
 2) + Maria w 20 r. śmierci
12.45 1) + Jan, Maria
 2) + Marian, Aniela, Stanisław
18.00 1) + Dariusz Mokwa – od cioci Bogumiły z rodziną
Poniedziałek: 07.02
6.30   1) + Helena Zielińska – od uczestników pogrzebu
 2) + Dariusz Mokwa – od cioci Beaty i kuzynki Amandy
18.00 1) + Józef Żuk – greg.
 2) + Edward Błądziński – od sąsiadów z bloku 18 F
 3) Za Dusze Czyśćcowe – poza parafią
Wtorek: 08.02
6.30 1) + Helena Zielińska – od uczestników pogrzebu
 2) + Dariusz Mokwa – od Beaty
18.00  1) + Józef Żuk – greg.
 2) + Edward Błądziński – od sąsiadów z bloku 18 F
Środa: 09.02
6.30  1) + Helena Zielińska – od wnuczki Sylwii z rodziną
 2) + Dariusz Mokwa – od Beaty
 3) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Karola w 15 r. urodzin – od rodziców
18.00 1) + Józef Żuk – greg.
 2) + Edward Błądziński – od sąsiadów z bloku 18 F
 3) W intencji rodziny Józefa i Ewy Urban – o zdrowie, 

błogosławieństwo Boże, uzdrowienie z chorób, długie 
życie, oddalenie pandemii koronawirusa, o pokój 
na świecie, oddalenie wojny i zachowanie nas od nagłej 
i niespodziewanej śmierci – poza parafią

Czwartek: 10.02 
6.30 1) + Helena Zielińska – od wnuczki Sylwii z rodziną
 2) + Dariusz Mokwa – od Grzegorza
  3) + Władysław i Izydor Guzik
18.00 1) + Józef Żuk – greg.
 2) + Edward Błądziński – od Danieli i Mirosława z mamą
Piątek: 11.02 
6.30  1) + Helena Zielińska – od koleżanek i kolegów syna 

Tomasza z Departamentu Zarządzania RPO 
 2) + Edward Błądziński – od chrześnicy Agnieszki z mężem
10.00 1) + Dariusz Mokwa – od kuzyna Patryka
18.00 1) Dziękczynna za otrzymane łaski i uratowanie życia 

za wstawiennictwem św. Gemmy Galgani z prośbą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej 
rodziny – od rodziny z Kolbuszowej

 2) + Józef Żuk – greg.
 3) + Zbigniew Jezierski – od Jaromira Wilczak
Sobota: 12.02 
6.30 1) + Helena Zielińska – od koleżanek i kolegów syna 

Tomasza z Departamentu Zarządzania RPO 
 2) + Dariusz Mokwa – od chrzestnej
 3) + Edward Błądziński – od koleżanki Heleny z rodziną
 4) + Elżbieta Niemiec – od syna Pawła z rodziną
18.00 1) + Józef Żuk – greg.
Niedziela: 13.02
7.00 1) + Helena Zielińska – od koleżanek i kolegów syna 

Tomasza z Departamentu Zarządzania RPO 
8.30 1) + Józef Żuk – greg.
9.15 (DPS) Za Parafian
10.00 1) + Maria Kisielak – od koleżanek z pracy Beaty
11.30 1) + Zbigniew Jezierski – od sąsiadów z bloku 10, klatka 

I przy ul. Mikołajczyka
 2) + Genowefa w 33 r. śmierci – od córki
12.45 1) + Edward Błądziński – od kolegi Jana Kiszka z rodziną
 2) + Stanisława, Jan, Tadeusz
18.00 1) + Dariusz Mokwa – od Ireny Górczanej

intencJe mszalne
7– 13.02.2022 r.

niło nazwę na Krzyż św. Jerzego. Pod  jego wezwaniem powstało 
wiele bractw rycerskich oraz zgromadzeń zakonnych, ponadto 
patronuje skautom, harcerzom, rolnikom, a także wszystkim ma-
jącym związek z bronią i walką. Jest orędownikiem podczas epide-
mii, zwłaszcza trądu, oraz w chorobach skóry.

Źródło: https://stacja7.pl

litania DO Św. JerzegO

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. 
Chryste usłysz nas,Chryste wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata Boże, 
Duchu Święty Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże, 
Święta Maryjo, módl się za nami. 
Święty Jerzy, męczenniku Chrystusa Pana, 
Święty Jerzy, źródło łask Bożych, 
Święty Jerzy, tarczo świętej wiary, 
Święty Jerzy, niepokonany w męstwie dla Chrystusa Pana, 
Święty Jerzy, obrońco czystości, 
Święty Jerzy, zwycięzco ciała, czarta i świata, 

Święty Jerzy, gorliwy miłośniku Boga, 
Święty Jerzy, ozdobo wojska męczenników, 
Święty Jerzy, wyznawco wiary w Boga w Trójcy Przenajświętszej, 
Święty Jerzy, doskonały wzorze umartwienia, 
Święty Jerzy, opiekunie ubogich i sierot, 
Święty Jerzy, naśladowco krzyża Chrystusowego, 
Święty Jerzy, pokonujący wszelkie trudności dla Chrystusa, 
Święty Jerzy, chwało i ozdobo stanu rycerskiego, 
Święty Jerzy, wierny sługo Chrystusa, 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

P.: Módl się za nami, święty Jerzy. W.: Abyśmy się stali god-
nymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się Boże, Ty dałeś świę-
temu Jerzemu moc do naśladowania naszego Zbawiciela w Jego 
Męce, wysławiamy Twoją potęgę i pokornie Cię prosimy, abyś 
przez wstawiennictwo świętego męczennika wspierał nas, słabych 
ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, któ-
ry z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://imiona.net.pl


