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WIADOMOŚCI  PARAFIALNE

Ś W I Ę T O  P A R A F I IŚ W I Ę T O  P A R A F I IŚ W I Ę T O  P A R A F I IŚ W I Ę T O  P A R A F I I    

 29 czerwca minie już trzecia rocznica konsekracji kościoła i powołania Naszej 
Parafii. Miniony, kolejny rok był okres dalszego budowania i tworzenia Naszej Wspólno-
ty. Powstawało nowe koło - Kółko Żywego Różańca. 20 kobiet z naszej parafii modli się 
codziennie w różnych intencjach. Niekiedy tak odległych np. o pokój w Afganistanie,  o 
Boże błogosławieństwo dla papieża Benedykta XVI, ale także i za nas np. za dzieci przy-
stępujące do I komunii św., za dzieci z Naszej Szkoły Podstawowej wypoczywające na 
wakacjach itp. Koło ministrantów, biblijno-liturgiczne, a także chór powiększył się o ko-
lejnych członków. Wydaje mi się, że nasze zaangażowanie i aktywność wzrasta. Czuje-
my, że aktywnie działając i wspierając różne koła, to czas poświęcony,  ofiarowany dla 
innych, jest czasem przeznaczonym na rzecz Naszej Parafii. Miejsca gdzie mamy prawo 
modlić się, przeżywać ważne religijne i osobiste święta. To jest Nasza Parafia— Nasze 
Miejsce. 
 Druga płaszczyzna naszej działalności to sprawy materialne. Sami możemy zaob-
serwować, że przybywa w Naszej Świątyni naczyń i sprzętu liturgicznego: Droga Krzyżo-
wa (dar pani Sokołowskiej), wykonane zostały już wszystkie ławki, które są spłacone 
(całkowity koszt ok. 60 tys.), do niedzielnej liturgii mamy nowy kielich, zawieszony zo-
stał nowy ekran do odczytu pieśni podczas liturgii (dar Państwa Draganowskich i Bziu-
ków), przybył nowy feretron używany do procesji (dar mieszkańców Otolina). Malarz p. 
S. Płóciennik wykonuje obrazy. Ufam, że podczas mszy św. odpustowej (11 październi-
ka br.) pierwszy tryptyk (3 obrazy) uroczyście poświęcimy. Podczas wakacji zainstaluje-
my nowe promienniki, poprawiając w sposób wyraźny w okresie zimowym ogrzewanie w 
kościele. W krótkim czasie od strony ul. Słonecznej powstanie nowe ogrodzenie, a na 
ławki będziemy systematycznie dokładać nowe ocieplające wykładziny. To jest Nasze 
Wspólne działo… 
 Mamy jeszcze wiele spraw do załatwienia i zrobienia. Marzę ciągle o nowych we-
wnętrznych drzwiach w świątyni. Projekt już jest gotowy. Całkowity koszt ok. 20 tys. Ma-
ły procent zebraliśmy podczas ubiegłorocznej Uroczystości Święta Parafii (3,5 tys.). Cze-
kają drzwi do zakrystii, modernizacja prezbiterium, nowe obrazy itp. To dalsza perspek-
tywa. Ufam, że orędownictwo naszej Patronki - św. Faustyny, zaangażowanie wielu para-
fian pozwoli nam wspólnie budować dalej i tworzyć Nasza Parafię.  Za tę ludzką życzli-
wość, ofiarność i czas poświęcony na rzecz naszej wspólnoty z całego serce dziękuję. 
BÓG ZAPŁAĆ.  
 Serdecznie zapraszam do udziału w uroczystej mszy św. w dniu 27 czerwca br. o 
godz. 1800 w intencji naszej Parafii. Święto Parafii to także czas podziękowania lu-
dziom, najbardziej zaangażowanym w dzieło budowy świątyni. Chciałbym z przedstawi-
cielami naszych rad parafialnych zasłużonym BUDOWNICZYM naszego kościoła wręczyć 
nowe parafialne odznaczenia BŁĘKITNĄ RÓŻĘ SIOSTRY FAUSTYNY.  

Ks. dr Janusz Wiśniewski 
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DzieńDzieńDzieńDzień    

    

 Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Śr.-Sob.. 1-4   1800 msze św. 

1830 nabożeństwo do Krwi Chry-
stusa 

Pi. 3  I PIĄTEK MIESIĄCA 1500 wizyta u chorych 

1700 spowiedź  

1800 msza św., nabożeństwo do 
Krwi Chrystusa 

Nd. 5 XIV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św., nabożeństwo 
do Krwi Chrystusa  

Po.-Sob. 6-11   1800 msze św., nabożeństwo do 
Krwi Chrystusa 

Nd. 12 XV NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.,  

1130 msza św., nabożeństwo 
do Krwi Chrystusa 

Po.-Sob. 13-18   1800 msze św. 

1830 nabożeństwo do Krwi Chry-
stusa 

Nd. 20 XVI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św., nabożeństwo  
do Krwi Chrystusa 

Po.-Sob. 21-25      1800 msze św. 

1830 nabożeństwo do Krwi Chry-
stusa 

Nd. 

  

26 XVII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św., nabożeństwo 
do Krwi Chrystusa 

Po.-Sob. 27-31   1800 msze św. 

1830 nabożeństwo do Krwi Chry-
stusa 

 26 lipca /niedziela/ podczas każdej mszy św. poświęcenie pojazdów z okolicznościo-
wą modlitwą za wszystkich kierowców 

Spowiedź 15 min. przed każdą Mszą św.  

Kancelaria czynna jest po każdej mszy św. w dzień powszedni 

Numery telefonów: plebania - 024/264 45 58, 507119511; siostry -  024/265 62 59. 
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Czy wiecie że
..  

 

Kościół – słowo to posiada co najmniej cztery znaczenia : 
1  Kościół -  to wspólnota ludzi wierzących wszystkich czasów, których imiona zna tylko Bóg 
2  Kościół – zbiór, lokalna społeczność chrześcijańska  
3  Kościół – budynek sakralny 
4 Kościół  - organizacja religijna, związek wyznaniowy np. Kościół Katolicki, Kościół Zielonoświątkowy.  
W potocznym użyciu mówiąc o Kościele mamy na myśli  najczęściej właśnie kościół budynek sakralny.  
Jednak Pismo Święte mówiąc o Kościele mam na uwadze ludzi wierzących wszystkich czasów ludzi 
którzy swą przynależność do kościoła rozpoczynają wraz z Chrztem Świętym. Chrześcijanie wierzą w 
Kościół, który jest: 

Jeden - Tylko jeden Kościół jest kościołem prawdziwym, to znaczy założonym przez Boga. Ko-
ściół obejmuje osoby żyjące tzw. kościół pielgrzymujący , przebywające w czyśćcu oraz zba-
wione tzw. kościół triumfujący.  

Święty - Jako wspólnota mistyczna jest doskonałym Mistycznym Ciałem Chrystusa, Ludem Bo-
żym, w którym działa Duch Święty.  

Powszechny - Jest powołany do działania wśród całej ludzkości i obejmuje tym działaniem 
wszystkich ludzi niezależnie od płci, stanu, majątku, narodowości oraz od popełnionych grze-
chów.  

Apostolski - W pełni i nieprzerwanie przechowuje naukę Jezusa przekazaną apostołom. Symbo-
lem tego w katolicyzmie  jest sukcesja apostolska: biskup musi wykazać nieprzerwany łań-
cuch wyświęcania od jednego z pierwszych Dwunastu Apostołów.  
 

Kościoły w sensie budownictwa sakralnego zaczęły powstawać  IV wieku , wcześniej istniały jedynie 
kościoły domowe oraz kaplice w katakumbach. Kościoły są miejscami gdzie gromadzą się wierni aby 
uczestniczyć we wspólnej modlitwie.   
Kościół  jako budynek w akcie konsekracji, dokonywanym przez biskupa, otrzymuje wezwanie czyli 
imię patrona świątyni – w Kościele katolickim najczęściej świętego lub Matki Boskiej, zaś w innych 
Kościołach związane z Jezusem Chrystusem, Duchem Świętym czy Trójcą Świętą. Pod względem 
rangi czy pełnionej funkcji wyróżnia się: bazyliki, archikatedry, katedry, kolegiaty, kościoły parafialne, 
farne, filialne i klasztorne. Główne elementy wyposażenia kościoła to: ołtarze, ambona, stalle, chrzciel-
nica. 

Pokoloruj rysunek 
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c.d. W następnym numerze 
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KOCHAĆ SIEBIE 
Opowiadanie o sobie innym ludziom tworzy wokół człowieka świat, w którym inni czują 
się  z nim bezpiecznie. Najlepsze relacje z innymi są oparte na wierze. 

Co kojarzy się z biologią, psychologią, religią, duchowością? 

�         Biologia – nauka o przyrodzie, organizmach, procesach życiowych, budowie 
ciała 

�         Psychologia – nauka o ludzkich emocjach, uczuciach, życiu wewnętrznym. 
Testy 

�         Religia – nauka o Bogu, szatanie, niebie, piekle, kościele, obrzędach, trady-
cji. Modlitwa 

�         Duchowość – wiara, na której budujemy relacje z Bogiem, innymi ludźmi, 
samym sobą. Równowaga, rozwój 

Biologia, psychologia i religia to nauki, tego się można dowiedzieć od ludzi, nauczyć z 
książek. 

Duchowość to wiara, trzeba ją poczuć, doświadczyć. Nauczyć jej się nie da. 

Duchowości uczymy się doświadczając różnych odcieni życia i dlatego jest to wiara, że 
w życiu spotka mnie i zło i dobro służąc mojemu rozwojowi. Duchowość kojarzy się z 
ufnością, że wszystko co mnie spotka w życiu jest mi potrzebne i że Bóg mnie kocha. 

ŻYCIE jest nam dane przez Boga po to, aby z ufnością przeżyć wszystko! 

Największym przykazaniem jest przykazanie miłości „ Będziesz miłował Pana Boga 
swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miło-
wał swego bliźniego jak siebie samego.”. 

Czy człowiek kochający siebie to egoista? Czy egoista kocha siebie? 

 
 

 

Egoista Człowiek kochający siebie 

Niewrażliwy na potrzeby innych ludzi 
Zwala winę na kogoś innego 
Nie akceptuje siebie 
Myśli tylko o sobie 
Krzywdzi innych 
Wykorzystuje ludzi 
Nie przejmuje się innymi 
Zamknięty w sobie 
Zazdrosny 
Zarozumiały 
Niezadowolony 
Stara się 
Myśli  o sobie 
Nie kocha siebie 

  
Źródło: wychowanie w miłości warunko-
wej 

  

  

Nie pozwala się krzywdzić 
Zna siebie 
Akceptuje siebie 
Tolerancyjny 
Wyrozumiały 
Ciepły 
Współpracuje z innymi 
Żyje w zgodzie z sobą 
Umie mówić nie 
Ufny 
Zadowolony 
Współpracuje 
Myśli o sobie 
Kocha siebie 

  
Źródło: wychowanie w miłości bezwarun-
kowej 
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Cechą wspólną egoisty i człowieka kochającego siebie jest to, że są skupieni na so-
bie, wszystko inne ich różni. 

Człowiek, który nie kocha siebie nie ma szansy uwierzyć, że Bóg jest dobry i kocha 
nas miłością bezwarunkową. 

Droga w duchowości to odkrycie Boga jako jedności, Ojca i Matki, źródła miłości, Bo-
ga jako bezwarunkowego dobra. Boga tego możemy poznać w naszym życiu i w Biblii 
przez słowa, którymi mówi do ludzi. Bóg w Biblii jest Bogiem Miłości. 

Egoista jest człowiekiem idącym do Boga, szukającym Go z wielkim wysiłkiem, bo nie 
doświadczył w swoim życiu miłości bezwarunkowej. 

Do człowieka kochającego siebie Bóg przychodzi sam, ten szczęśliwiec nie musi Go 
szukać. 

Najważniejszą rzeczą w naszym życiu jest przeżyć wszystko, a nie starać się. 

Postawa: staram się – to postawa niewolnika! 

Człowiek kochający siebie jest wolny, ograniczony tylko wolnością drugiego człowie-
ka. 

Miłość osobie kochanej okazujemy przez: 

�        Mówienie „Kocham Cię „ 
�        Słuchanie  
�        Zrozumienie 
�        Wolność 
�        Ufność 
�        Wspieranie 
�        Akceptację 
�        Całowanie 
�        Przytulanie 
�        Mówienie miłych 

słów 

Czy to co okazuję osobie 
kochanej, okazuję też sobie? 

Jeżeli nie, to żyję w wielkiej 
iluzji!! 

Od dziś zacznę tak samo 
sobie okazywać miłość!! 

Jeżeli chcesz być kochany, 
to kochaj sam Siebie! O tym 
właśnie mówi Przykazanie 
Miłości.  
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SIOSTRY MISJONARKI KRWI CHRYSTUSA SIOSTRY MISJONARKI KRWI CHRYSTUSA SIOSTRY MISJONARKI KRWI CHRYSTUSA SIOSTRY MISJONARKI KRWI CHRYSTUSA     

    

Błogosławiona Krew Jezusowa!Błogosławiona Krew Jezusowa!Błogosławiona Krew Jezusowa!Błogosławiona Krew Jezusowa!    

Drodzy Przyjaciele! 

Na początku lipca można niekiedy usłyszeć w kościołach, iż 
miesiąc ten jest w szczególny sposób poświęcony tajemnicy 
Krwi Chrystusa. Przypominali o tym także Ojciec św. Jan Paweł 
II i Benedykt XVI. Fakt ten nie jest jednak powszechnie znany. 
Może niektórym nasuwają się pytania: czy to jakaś „nowość” w 
Kościele? Jak można czcić Krew Chrystusa? O co tu chodzi – 

czy to nie „rozdrabnianie” Pana Jezusa: najpierw litania do Serca Jezusowego, teraz do 
Krwi? Dlaczego w ogóle zwraca się uwagę na Krew Chrystusa? Otóż czcząc Krew Chry-
stusa, oddaje się cześć Chrystusowi, który z miłości do człowieka przelał swoją Przenaj-
droższą Krew, który nas tą Krwią odkupił. Tak więc nabożeństwo do Krwi Chrystusa to 
uwielbienie wszechmogącej, miłosiernej, oddającej się człowiekowi pod postacią chleba i 
wina Miłości.  

 

Jak rozwijało się nabożeństwo do Krwi Chrystusa? 

 

Od samego początku w Kościele widać było szczególny szacunek i cześć dla Krwi Chry-
stusa. W starożytnym Kościele przejawiało się to w hymnach śpiewanych podczas ze-
brań liturgicznych chrześcijan. Św. Klemens Rzymski zachęca:  

Zwróćmy nasze oczy na krew Chrystusa i rozważmy, jak bardzo jest ona droga Jego 
Ojcu: wylana za nasze zbawienie, przyniosła całemu światu łaskę nawrócenia. Przebie-
gnijmy myślą wszystkie pokolenia, a przekonamy się, że w każdym, jednym po drugim 
dawał Pan okazje do pokuty tym, którzy chcieli powrócić do Niego. 

Na rozwój tego kultu miały wpływ cudowne krwawienia wizerunków Jezusa ukrzyżo-
wanego: np. w Bolsenie w 1263 r. niemiecki kapłan Piotr z Pragi, wątpiący w realną 
Obecność Chrystusa w Eucharystii, wypowiadał słowa konsekracji, gdy krople krwi za-
częły spływać z Hostii, spadając na jego ręce i korporał. Najsławniejsze relikwie Krwi 
Chrystusa przechowywane są w Mantui (cząstka tej relikwii znajduje się w Częstochowie 
w Sanktuarium Krwi Chrystusa), w Wenecji, Ferrarze, Sarzanie, Brugii, Fécamp.  

W XIX w. św. Kasper del Bufalo, założyciel Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Przenajdroż-
szej ożywił na nowo kult Przenajdroższej Krwi. Poświęcił on nowe zgromadzenie tajemni-
cy Krwi Chrystusa, gdyż jak mówił: ”Niegdyś atakowano jedynie poszczególne prawdy 
wiary. W naszych czasach ten bój toczony jest przeciw religii, a zwłaszcza przeciw na-
szemu Ukrzyżowanemu Panu. Trzeba więc znów odnowić chwałę krzyża naszego Zbawi-
ciela”.  

Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach, złego 
postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem 
lub złotem, ale drogocenną Krwią Chrystusa, jako baranka niepokala-

nego i bez zmazy. 
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Bractwo Krwi Chrystusa (założone w 1808 r.) i 
Misjonarze Krwi Chrystusa obchodzili swoje głów-
ne święto Przenajdroższej Krwi Chrystusa w 
pierwszą niedzielę lipca. Św. Kasper ustalił tę datę 
dla wszystkich domów swojego zgromadzenia i 
podjął wiele starań o to, aby święto było obcho-
dzone w całym Kościele. Pius IX rozszerzył święto 
liturgiczne Przenajdroższej Krwi Pana naszego 
Jezusa Chrystusa na cały Kościół. Św. Pius X w 
1914 r. przeniósł to święto na 1 lipca.  

Do kultu Krwi Chrystusa zachęcał papież Jan XXIII 
w Liście apostolskim Inde a primis o rozszerzeniu 
nabożeństwa ku czci Przenajdroższej Krwi Pana 
Naszego Jezusa Chrystusa. W okresie posoboro-
wej rewizji kalendarza liturgicznego Moderator 
Generalny CPPS w 1966 i 1967 r. prosił o zacho-

wanie tej uroczystości, jednakże w 1969 r. została ona zniesiona. Wspomnienie o 
Krwi Przenajdroższej pozostało w kalendarzu w ramach uroczystości nazywanej 
dotąd uroczystością Bożego Ciała. Uroczystość ta otrzymała nazwę uroczysto-
ści Ciała i Krwi Pańskiej. Odno-
wiona w duchu Soboru Watykań-
skiego II liturgia przewiduje na tę 
uroczystość osobny formularz 
Mszy świętej. Została również 
możliwość sprawowania Mszy 
świętej ku czci Przenajdroższej 
Krwi jako Mszy świętej wotywnej.  

    

Czym jest Krew Chrystusa dla 
człowieka?  

Najprostsza i najbardziej trafna 
odpowiedzią to: jest wszystkim, życiem, bo krew to życie, bez niej człowiek umiera. 
Tak samo Krew Syna Bożego daje życie duszy, bez niej dusza usycha i umiera i nie 
jest w stanie kochać ani Boga, ani bliźniego, ani siebie. W litanii do Krwi Chrystusa, 
do której odmawiania bardzo zachęcamy, możemy znaleźć różne określenia, czym 
jest Krew Jezusa dla duszy człowieka.  

Jak można ja czcić? Z jednej strony to bardzo proste: można systematycznie odma-
wiać różne modlitwy, np. nowennę do Krwi Chrystusa, różaniec, litanię i wiele innych.  

Jest rzeczą ze wszech miar słuszną i zba-
wienną, aby adoracja uwielbienia kielicha 
Krwi Nowego Przymierza, zwłaszcza w 
chwili jego podniesienia podczas ofiary 
mszy św., znajdowała swe przedłużenie w 
akcie komunii z tą samą Krwią, nieroze-
rwalnie związaną z ciałem Zbawiciela w 

sakramencie Eucharystii.  

Bł. Jan XXIII 

Gromadzi nas dzisiaj pragnienie spotkania, by we wspólnej modlitwie od-
dać chwałę i cześć naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi: Temu, który 
nas miłuje i który przez swą Krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczy-

nił nas królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego. 

Benedykt XVI, Warszawa, spotkanie ekumeniczne, 25.05.2006 
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innych. Z drugiej strony, podobnie jak Jezus z miłości oddał wszystko, przelał Krew do 
ostatniej kropli, tak samo człowiek, chcąc dać odpowiedź na tę miłość, powinien bezinte-
resownie oddawać siebie innym, dawać to, co najcenniejsze, co trudne, niekoniecznie 
dobra materialne. O wiele trudniej podarować drugiemu, zwłaszcza temu, kto nas drażni, 
dobry uśmiech, słowo, spojrzeć z dobrocią, przebaczyć różne przewinienia niż sprezen-
tować mu coś, kryjąc złość pod udawanym uśmiechem i życzeniami. Pójście pod prąd 
samemu sobie boli, człowiek „umiera” dla swojego egoizmu, a zmartwychwstaje dla Bo-
ga, dla Jego królestwa. Do-
brze, jeśli właśnie takiej po-
stawie towarzyszy modlitwa 
do Krwi Chrystusa jako umoc-
nienie, oczyszczenie, pojed-
nanie z Bogiem, człowiekiem, 
sobą, bo tylko z Bożą pomo-
cą, z mocą miłości człowiek może wyjść naprzeciw sobie. Uwielbienie dopiero wtedy 
będzie autentycznie, jeśli będzie podparte przykładem życia w codzienności. Ale nie trze-
ba się przerażać, że życie z Panem Bogiem na co dzień jest tak trudne, gdyż Bóg jest 
miłością, a ona nie jest smutna i przygnębiona: oddając siebie, zyskujemy samego Boga 
i Jego radość, nieporównywalną z żadną radością, która może zaoferować świat.  

 

Świadectwo  

Wierzę, że możesz mnie uleczyć 

Uważam się za wierzącego i praktykującego katolika, 
co ma wyraz w różnych formach pobożności, czytaniu 
książek i prasy katolickiej. Pogłębiając moją wiedzę 
religijną, widziałem jednak braki i powierzchowność 
mojej wiary. [X] Jednym z moich problemów było picie 
piwa. Nie chodzi o alkoholizm, choć znawcy problemu 
mają na ten temat swój pogląd, ale o pewien zwyczaj 
spożywania tego napoju. Dla mnie było to sposobem 
na spędzenie wolnego czasu. Niektórzy (jak np. wcze-
śniej ja) nie widzą nic złego w tej „kulturze” picia piwa. 
Twierdzą, że jedno, dwa piwa nie zaszkodzą, są nawet 
lekarstwem. Puby, pijalnie tworzą pewien klimat, specy-
ficzną atmosferę stałych bywalców, dla których jest to 
drugi dom, rodzina. W małym miasteczku lokal często 
jest formą życia towarzyskiego, wszyscy się znają i nie 
ma sprawy czy tematu, który nie byłby tam poruszany. 
Każdy ma swoją gotową receptę na rozwiązanie pro-
blemu. „Przerywniki” są na porządku dziennymX 
Wszystko to dochodziło do moich uszu i oczu. Wycho-
dziłem stamtąd po paru godzinach pobytu rozbity du-
chowo, z kacem moralnym. Wierzyłem we własne siły i 
zaproszony przez kolegę z pracy na jedno lub dwa 
piwa myślałem, że nie poniosę żadnych szkód moral-
nych. Przecież Jezus jest ze mną wszędzie – myślałem  

Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach 
naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych Krwią 

Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości. 

Sługa Boży Jan Paweł II 
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 Obłuda i hipokryzja! Na wieczornej modlitwie, pośpiesznej i bez głębi, przepraszałem 
jak zwykle za własne słabości. W duszy czułem, że taki stan nie może trwać – dualizm 
postępowania męczył mnie. Jak zerwać z tą sytuacją? Nie chciałem stracić dobrej opi-
nii w oczach kolegów. Dopiero pewnego dnia wieczorem postanowiłem otworzyć się na 
działanie Jezusa. Nadszedł moment wewnętrznego poruszenia. Byłem sam w 
mieszkaniu, patrzyłem na krzyż, przed którym klęknąłem z litanią do Krwi Chry-
stusa w ręku. Zacząłem odmawiać ją wyciszony wewnętrznie i skoncentrowany na 
każdym wypowiadanym słowie. Litania i adoracja KrzyżaX „Wierzę, że możesz mnie 
uleczyć. Tak, Panie, wierzę” I stał się cud. Od tamtego dnia jestem zdrowy. Codzien-
nie mijam pub, w którym spędzałem często wolny czas, spotykam znajome mi twarze. 
Zwykłe zdania, pozdrowienia, krótsze rozmowy. Jest mi w duszy radośnie, bo nie idę 
za podszeptami tego świata. Modlę się: „Dotknij, Panie Jezu, swoją Krwią moich znajo-
mych, ulecz ich złamane serca”. Moje uleczenie i abstynencja, w połączeniu z codzien-
nym rozważaniem litanii ofiaruję za grzechy pijaństwa w mojej parafii. J.G.         

 „Żyć Ewangelią” wrzesień 2002 (78) str. 12.  

    

Nowenna do Krwi ChrystusaNowenna do Krwi ChrystusaNowenna do Krwi ChrystusaNowenna do Krwi Chrystusa    

Panie Jezu Chryste, kiedy w czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu 
wracałeś do Ojca, kazałeś swoim uczniom, razem zgromadzonym, oczekiwać 
na zesłanie Ducha Świętego. Przez dziewięć dni trwali na modlitwie, aby 
otrzymać dar ponad wszystkie dary, aby stać się prawdziwymi Apostołami. 
Ufając, że i nam dzisiaj udzielisz swoich darów i błogosławieństwa, prosimy 
Cię:  

Oświeć nasz rozum i oczyść serce, abyśmy dobrze umieli się modlić. Jak 
Apostołom, udziel i nam łaski trwania na modlitwie wraz z Maryją. Ona jest 
przecież Służebnicą Pańską i „Wszechmocą błagającą”.  

Panie, Ty powiedziałeś: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znaj-
dziecie; kołaczcie, a otworzą wam”. Zachęceni Twoim słowem, przychodzimy 
dzisiaj do Ciebie, aby z ufnością przedstawić Ci nasze prośby.(chwila ciszy) 

Jezu, ufamy Twojej miłości i Twojemu miłosierdziu, które okazałeś nam 
przez swoją Najdroższą Krew. Zawsze z cierpliwością pochylałeś się nad 
biednymi i chorymi, nad wzgardzonymi i grzesznikami. Jak otarłeś łzy wdowy z 
Nain, wysłuchałeś prośby setnika i nagrodziłeś ufność Marty, tak i nas obdarz 
radością doznanej od Ciebie pomocy. 

Lecz jeśli nasze pragnienia nie są zgodne z Twoją wolą, umocnij naszą 
wiarę. Z Tobą chcemy mówić: „Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się sta-
nie”. Wzbudź w nas ufność, że Twoje plany względem nas są najlepsze, choć 
nie zawsze je rozumiemy. 

Dziękujemy Ci już teraz za to wszystko, co dla nas przygotowałeś, bo Ty 
jesteś Miłością i wszystko, co nam dajesz albo na nas dopuszczasz, służy 
nam dla naszego uświęcenia. Amen. 

 

ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA GODZ. 17:00 DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGOZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA GODZ. 17:00 DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGOZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA GODZ. 17:00 DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGOZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA GODZ. 17:00 DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO    

NA WSPÓLNE NABOŻEŃSTWO DO KRWI CHRYSTUSANA WSPÓLNE NABOŻEŃSTWO DO KRWI CHRYSTUSANA WSPÓLNE NABOŻEŃSTWO DO KRWI CHRYSTUSANA WSPÓLNE NABOŻEŃSTWO DO KRWI CHRYSTUSA     

 

 

OGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALNENENENE    

    Sprzątanie naszej świątyni w miesiącu lipcu 

 Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii 
przygotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc zapra-
szam w sobotę na godz. 1900 mieszkańców Rogozina: 
• ulicy Wiosennej  (od początku do skrzyżowania z ulicą Słonecznej) na 4 lipca,  

• ulicy Wiosennej (pozostała część ulicy) na 11 lipca,  

• ulicy Akacjowej na 18 lipca,  

• ulicy Słonecznej (numery parzyste) na 25 lipca,  

• ulicy Słonecznej (numery nieparzyste) na 1 sierpnia,  

• ulicy Klonowej na 8 sierpnia.  

  Chciałbym podziękować wszystkim parafianom, którzy włączyli się w ak-
cję sprzątania Naszej Świątyni. Jest to nasza wspólna troska, nie tylko probosz-
cza. Kościół, w którym panuje porządek i jest czysto, jest dobrą „wizytówką” pa-
rafii.  Za te sobotnie chwile poświęcone pracy na rzecz kościoła mówię wszyst-
kim - BÓG ZAPŁAĆ. 
 Pragnąłbym podziękować naszym siostrom za ich prace pośród naszej 
wspólnoty parafialnej. Siostry Gabriela, Maria Magdalenie i Paulina przechodzą 
do innej pracy w innej wspólnocie zakonnej. Za ich pomoc, życzliwość, modlitwę 
w intencji naszej parafii i wsparcie duchowe w imieniu całej Parafii i swoim oso-
biście mówię BÓG ZAPŁAĆ. Witamy s. Dominikę - siostrę przełożoną i życzymy 
owocnego czasu pośród nas.  

 Ks. Proboszcz 

Redaguje zespółRedaguje zespółRedaguje zespółRedaguje zespół. . . .     
Adres do korespondencji: Parafia św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 
Konto parafialne– Bank Spółdzielczy „Mazowsze”, oddział w Radzanowie, nr 03 9042 1013 
0130 4819 2000 0020 
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