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WIADOMOŚCI  PARAFIALNE

Historia Drogi KrzyŜowej: W drodze z cierpiącym Zbawicielem 

 

Nasi przodkowie już wiele stuleci 

temu starali się stworzyć taki ro-

dzaj nabożeństwa, które pozwoli-

łoby im szczególnie głęboko prze-

żywać Mękę Zbawiciela. Tak po-

wstała Droga Krzyżowa. 

 

Mniej więcej 800-900 lat temu na 
zachodzie Europy, a nieco później u 
nas, pobożność chrześcijan zaczęła 
się zmieniać. Dawniej więcej mówio-
no o potędze Boga, nawet jeśli 
przedstawiano Go na krzyżu, to nie 
cierpiącego, lecz triumfującego. Wy-
nikało to z rywalizacji chrześcijań-
stwa we wczesnym średniowieczu z 
kultami pogańskimi. Księża chcieli 
przekonać swoich nowych wiernych, 
że Bóg, w którego uwierzyli jest po-
tężniejszy od bożków, w których wie-
rzyli ich dziadowie. 
Nabożeństwo upadków Jezusa 
Wielkim przeżyciem dla Europejczy-
ków okazało się poznanie miejsc 
Męki Pańskiej podczas wypraw krzyżowych. Dwa posługujące ludziom w miastach nowo 
utworzone zakony – franciszkanie i dominikanie, zaczęli wówczas organizować tzw. nabo-
żeństwa upadków Jezusa. Kiedy franciszkanie, w I połowie XIV wieku, przejęli opiekę nad 
sanktuariami jerozolimskimi rozwinął się kult "dróg", czyli przejścia Chrystusa z pretorium 
Piłata, gdzie zapadł wyrok, na Golgotę, gdzie został wykonany. Z połączenia tych dwóch 
nabożeństw powstały stacje Drogi Krzyżowej. Nazwę wprowadził w 1458 roku W. Wey. 
Odwiedzanie Ziemi Świętej przez wielu pielgrzymów sprawiało, że po powrocie do domu 
starali się o stworzenie namiastki Jerozolimy, by łatwiej odczuć to, co przeżywali w miejscu 
Męki Zbawiciela.                                                                                        Cd. na stronie 6 

 

 

DzieńDzieńDzieńDzień    

    

 Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Po.-Sob. 1-6   1800 msze św. 

Pi. 5  I PIĄTEK MIESIĄCA  

 

1500 odwiedziny u chorych  

1700 spowiedź  

1730 Droga Krzyżowa 

1800 msza św. 

Nd. 7 III NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

 930 msza św.   

1130 msza św., Gorzkie Żale 

Po.-Sob. 8-13   1800 msze św. 

Pi. 12   1730 Droga Krzyżowa 

Nd. 14 IV NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

 930 msza św.   

1130 msza św., Gorzkie Żale 

Po.-Śr. 15-17   1800 msze św. 

Pi. 19  UROCZYSTOŚĆ ŚW. 
JÓZEFA 

POCZĄTEK  

REKOLEKCJI 

800 msza św. z nauka dla dzieci  

1800 msze św. z nauka ogólną  

DROGA KRZYŻOWA 

Sob. 20  REKOLEKCJE 1000 msze św. z nauką ogólną 

1600 msze św. z nauką dla dzieci 

Nd. 21 V NIEDZIELA 
WIELKIEGO  

POSTU 

ZAKOŃCZENIE  

REKOLACJI 

930 msza św.   

1130 msza św., Gorzkie Żale 

Po.-Sob. 22-27   1800 msze św.  

Czw. 25  UROCZYSTOŚĆ ZWIA-
STOWANIA PAŃSKIEGO 

1800 msza św.  

Pi. 26   1730 DROGA KRZYŻOWA 

1800 msza św. 

Nd. 28 NIEDZIELA  

PALMOWA 

 930 msza św. 

1130 msza św., Gorzkie Żale 

Po.-Śr. 29-31   1800 msze św.  

Czw. 18   800 msza św. z nauka dla dzieci  
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W Wielkim PościeW Wielkim PościeW Wielkim PościeW Wielkim Poście    

W Wielkim Poście szukasz sensu istnienia  

Na twarzy Jezusa, w Jego cierpieniu,  

Szukasz go w krzyżu, na który cicho skonał  

l w pustym grobie, kiedy z martwych powstał. 

          W ciepłych oczach Boga twoje jest odbicie.  

          On za ciebie umarł, oddał swoje życie.  

           Spójrz na Niego czasem. Rozpiął swe ramiona,  

          Tym gestem ciebie zbawił i twój grzech pokonał. 

Dziś o Niego nie dbasz, modlisz się chwilowo,  

A gdy Go potrzebujesz o mur uderzasz głową,  

Bo wstydzisz się swych uczuć, łez i próśb do nieba.  

On i tak cię kocha i nigdy się nie gniewa. 

         Szukasz Go tylko w niebie i w słowach Świętej Biblii.  

         On jest zawsze i wszędzie, w każdej małej chwili,  

         Więc otwórz swoje serce i daj posłuchać duszy  

         Głosu Jedynego Boga, który łzę osuszy.  

Martyna M, 
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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!    
  

 

 

 

19 marca przypada wspomnienie św. Józefa- jednego z naj-
większych  i najpopularniejszych świętych w całym kościele. 

Jest on patronem rodzin, osób samotnych, konających. Pismo święte nazywa go męŜem 
sprawiedliwym. Nawet w chwili największej próby poddaje się woli Boga, w pełni pragnie 
wypełnić Jego pragnienia. Jest więc św. Józef  człowiekiem wielkiego zawierzenia i mo-
dlitwy. Za Jego wstawiennictwem pragniemy prosić o dar wiary w to, Ŝe Bóg jest Panem 

rzeczy niemoŜliwych. 

 

ŚWIADECTWO 

 

Kiedy w naszym małżeństwie przyszedł na świat drugi syn, daliśmy mu na imię 
Piotr. Imię to kojarzyło nam się ze skałą. Ale on nie był dla nas skałą, lecz morzem łez. 
Przyszedł na świat z wadą kręgosłupa. Zaczęły się pierwsze wizyty u lekarzy. Przypa-
dek jeden na tysiąc. Mordercza praca lekarzy i nasza, aby w miarę możliwości sylwetka 
syna była jako 
taka. Ustawicz-
ne pobyty w 
klinikach i sana-
toriach. Po dwu-
nastu latach 
walki, stan zdro-
wia Piotra za-
czął się pogar-
szać, co wyma-
gało natychmia-
stowej operacji. 
Nie ukrywano, 
że szanse na jej 
powodzenie są 
znikome.W mię-
dzyczasie zginął 
w wypadku sa-
mochodowym 
mój mąż. Decy-
zja o operacji syna spoczęła na mnie. Byłam bardzo wyczerpana. Tak ciężko decydo-
wać o kimś, kogo się kocha. Cierpiałam, lecz sytuacja nie pozwalała na rozpacz. 
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Operacja trwała pięć godzin. Czekałam skamieniała z bólu, za drzwiami sali 
operacyjnej ważyły się losy mojego dziecka. Przebierałam paciorki różańca jeden  
po drugim. Nie pamiętam ile ich było. Pamiętam tylko, że gdy wypowiadałam słowa 
„bądź wola Twoja”, trzymałam się kurczowo tych słów, a jednocześnie wołałam: „ Ty 
jesteś Bogiem miłości, mojego bólu nie przeżywam na darmo. On ma jakiś cel5” Czas 
mijał godzina za godziną. Nareszcie wyszedł lekarz operujący. Uśmiechał się. O nic nie 
trzeba było pytać. Udało się. W późniejszej rozmowie lekarz dziwił się, �że tak dobrze i 
sprawnie przebiegała operacja. Ja nie dziwiłam się, bo wiedziałam, że to moc różańca 
towarzyszyła jego dłoniom. Bóg wystawił mnie na próbę i czekał pięć godzin na moje 
„tak”. Dzisiaj syn jest już młodzieńcem i choć całkowicie nie zlikwidowano jego kalectwa, 
wiem, że w jego wątłej postawie jest moc, jest skała- bo żyje miłością do Boga i do lu-
dzi. 

    

    

BÓG  I  CZBÓG  I  CZBÓG  I  CZBÓG  I  CZŁOWIEK MAJĄ  JEDNO  PRAGNIENIE: JEDNO  PRAGNIENIE: JEDNO  PRAGNIENIE: JEDNO  PRAGNIENIE:    

SPOTKASPOTKASPOTKASPOTKAĆ  SI SI SI SIĘ.    

    

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Jeżeli czujesz w swoim sercu pragnienie odnowienia Miłości 

do Boga i drugiego człowieka, 

zapraszamy w dniach od 19- 21 marca na rekolekcje wielko-
postne, które w tym roku poprowadzi dominikanin o. Norbert 

Oczkowski. 

 

ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA GODZ. 17: 00 DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEG NA WSPÓLNE ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA GODZ. 17: 00 DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEG NA WSPÓLNE ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA GODZ. 17: 00 DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEG NA WSPÓLNE ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA GODZ. 17: 00 DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEG NA WSPÓLNE 
NABOŻEŃSTWO DO KRWI CHRYSTUSANABOŻEŃSTWO DO KRWI CHRYSTUSANABOŻEŃSTWO DO KRWI CHRYSTUSANABOŻEŃSTWO DO KRWI CHRYSTUSA    
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Cd. ze strony 1. 

Począwszy od XV wieku w całej Europie wznoszono więc budowle przypominające 
jerozolimskie. Zespoły tych budowli zaczęto nazywać kalwariami. Pierwsza Kalwaria 
powstała w latach 1405-1420 w południowej Hiszpanii. Założył ją dominikanin, bł. Alva-
ro z Kordowy w górach Sierra Morena. Następne Kalwarie stanowiły coraz większe 
obiekty sakralne, np. Kalwaria w Plougastel w Bretanii miała 200 kaplic i fi-
gur.Początkowo liczba stacji Drogi Krzyżowej pozostawała nie ustalona – było ich 7, 9, 
12, 18 itd.; różnie lokowano też punkt wyjścia nabożeństwa (Wieczernik, Ogrójec, pałac 
Piłata). W obecnej postaci Droga Krzyżowa została ukształtowana w XVIII wieku. 
Jak w Jerozolimie 
W XVI wieku Droga Krzyżowa stała się w Polsce popularnym nabożeństwem. Pierwsza 
kalwaria w naszym kraju zawdzięcza swoje powstanie wojewodzie krakowskiemu Miko-
łajowi Zebrzydowskiemu. Zebrzydowski w 1605 r. przeczytał książkę Chrystiana Adri-
chomiusa opisującą Jerozolimę w czasach Chrystusa. Były tam wyliczone miejsca 
uświęcone męką Jezusa oraz podane odległości między poszczególnymi miejscami. 
Autor zachęcał czytelników, aby takie stacje odtwarzali koło swych domów, by rozwa-
żać tam cierpienia Chrystusa. Zebrzydowski zapalił się do tego pomysłu tym bardziej, 
że dopatrzył się w swych dobrach znacznego podobieństwa terenu do położenia Jero-
zolimy. Wojewoda mieszkał wówczas w zamku w Lanckoronie. Sąsiednia Góra Żarek 
przypominała mu wzgórze Golgoty, rzeczka Skawinka – jerozolimski potok Cedron, 
Góra Lanckorońska – Górę Oliwną. Ksiądz Feliks Żebrowski, wychowawca syna woje-
wody, rozmierzył teren i pomógł Zebrzydowskiemu ustalić miejsca poszczególnych 
stacji. W tych miejscach w następnych latach budowano później kaplice. Nie wszystko 
dało się odtworzyć dokładnie tak, jak w Jerozolimie. Odległości między poszczególnymi 
miejscami były zwykle dłuższe, ale Zebrzydowski wychodził z założenia, że "za jeden 
krok Chrystusa winniśmy zrobić i dziesięć".  
Tłumy pielgrzymów 
Kalwaria Zebrzydowska, bo tak nazwano później miejscowość, która powstała przy 
kalwarii, już w XVII wieku ściągała tłumy pielgrzymów. Ojcowie Bernardyni, których w 
1600 roku sprowadził do swych dóbr Zebrzydowski, prowadzili wiernych świeżo wyzna-
czonymi dróżkami. Nabożeństwo zaczynało się od Wieczernika lub od Ogrójca i dzieliło 
się na Drogę Pojmania i Drogę Krzyżową. W epoce baroku pielgrzymi starali się 
przejść drogę Chrystusa w czasie realnym, takim w jakim miały miejsce poszczególne 
wydarzenia, czyli np. spędzali noc w piwnicy pałacu Kajfasza. Wieść o nowym 
"jerozolimskim nabożeństwie", jak je nazwano, rozeszła się szybko. Do r. 1632 odwie-
dziło Kalwarię ponad piętnastu biskupów polskich. Przybywali także pielgrzymi z są-
siednich krajów (w r. 1614 książę cieszyński Adam Wacław, w 1615 arcybiskup Strze-
gomia kardynał Jerzy Forgacz). W 1621 dziękował tam za obronę Chocimia królewicz 
Władysław, przybywali też hetmani Stanisław Lubomirski i Stanisław Koniecpolski. 
Wkrótce podobne kalwarie zaczęły powstawać w innych częściach kraju. Natomiast 
najstarszy z zachowanych polskich tekstów nabożeństw Drogi Krzyżowej, opatrzony 
tytułem "Sposób nabożeństwa droga krzyżowa nazywanego", wydany został we Wro-
cławiu w roku 1731. 

www:litugia.wiara.pl 
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Z rozważań ks. Jana Twardowskiego 

 

Wtedy Piotr podszedł do Niego i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć mój brat zawini wzglę-

dem mnie? Czy aż siedem razy?" Jezus mu odrzekł: mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedem-

dziesiąt siedem razy" (Mt 18,21 

Jest różnica między przebaczeniem a żalem. 

Czasem można przepraszać z przyzwyczajenia, z grzeczności, wyrachowania, a nie żałować. Cza-

sem można bardzo żałować, a nie umieć przeprosić. 

Żal jest większy od przeprosin. Bóg pragnie wzbudzić w nas żal za to wszystko, co zmarnowaliśmy 

w życiu. 

Choćbyśmy nie umieli przeprosić, mamy wzbudzić w sobie żal syna, który wraca do Ojca. 

Niektórzy urodzili się od razu z przebaczającym sercem. Łagodni jak jajko na miękko. Można ich 

ranić, grać im na nerwach, szturchać łokciem, pukać w głowę i mówić „kuku na muniu", ich to wcale 

nie rusza. Przebaczą, wytłumaczą, zrozumieją nie siedem, ale siedemdziesiąt siedem, i tysiąc razy. 

Inni rodzą się z ciężkim charakterem jak czarownice, jędze, awanturnice, uparciuchy. Może i mają 

złote serce, ale ciężkie łapy. Ile się muszą nacierpieć, żeby przebaczyć! Wyją po kątach i tak im 

trudno wykrztusić: „Przebaczam" lub „Proszę o przebaczenie". 

Najczęściej utożsamiamy się z tymi pierwszymi. Tych drugich bardzo łatwo potępiamy i umieszcza-

my nie na czasowy, ale na stały pobyt w piekle. Nie myślimy o tym, jak ciężki krzyż dźwigają! Krzyż 

własnego charakteru. Ileż jednak oni mogą mieć zasług, gdy walczą z czortem w swoim sercu, 

przezwyciężą go i po wiedzą wreszcie: „Przepraszam" lub „Przebaczam".  

 
Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien dziesięć tysięcy talen-

tów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym 

jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, 

okaż mi swą cierpliwość, a wszystko ci oddam". Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług 

mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto 

denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!" (Mt 18,24-28). 

Kiedy modlimy się, mówimy: „Moja wina" i myślimy o naszych grzechach. Kiedyś jednak winą nazy-

wano należność, dług do spłacenia. „Ma" i „Winien" - pisali ci, co prowadzili księgi rachunkowe. To, 

co jestem winien - zwrócić. Pojęcie winy jest więc szersze od pojęcia grzechu. 

Kiedy modlimy się: „Odpuść nam nasze winy" - miejmy na myśli nie tylko przebaczenie nam grze-

chów, ale i darowanie naszych długów wdzięczności wobec Boga. 

Tyle otrzymujemy od Niego łask, tyle razy nam przebacza - więcej niż siedemdziesiąt siedem razy. 

Czy pamiętamy o tym, czy jesteśmy Mu wdzięczni? 

Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, 

że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze (Mt 20,9-10). 

Mamy nieraz do Boga pretensje o to, że jest niesprawiedliwy. Ktoś na wysokich obcasach i w kape-

luszu ma metr pięćdziesiąt, a inny bez kapelusza i na bosaka dwa metry. Jeden ma mercedesa, 

drugi malucha, ale nawet nie może nim wyjechać z garażu, bo ukradli opony. 

Kain, kiedy zobaczył, że dym ze składanych przez niego ofiar wije się po ziemi, a dym z ofiar Abla 

idzie prosto do góry, myślał, że Bóg bardziej kocha brata niż jego. Kością mamuta zabił więc Abla. 

Paradoks: człowiek zamordował człowieka w obronie ludzkiej sprawiedliwości... 
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MODLITWY WIECZORNE 

 

W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i cała noc trwał na modlitwie do 
Boga (Łk 6,12). 

DZIĘKCZYNIENIE ZA MINIONY DZIEŃ 

Panie, Boże Wszechmogący, wierzę mocno, że jesteś obecny tu i w każdym miejscu. Uwielbiam 
Cię i dzięki Ci składam za wszystkie dobrodziejstwa, zwłaszcza w dniu dzisiejszym otrzymane. 
Dziękuję Panu, bo jest dobry i na wieki miłosierdzie Jego... (por. Ps 118). 

Pamiętając o tym, że przed Bogiem trzeba będzie kiedyś zdać dokładny rachunek z życia, proś 
Ducha Świętego o światło poznania wszystkich grzechów i słabości oraz zaniedbań minionego 
dnia: 

WIECZORNY RACHUNEK SUMIENIA 

Zastanów się chwilę, jak przeżyłeś dzień. Jaki jest stan twojej duszy? 

Możesz to uczynić przy pomocy następujących pytań: Czy jestem w stanie łaski uświęcającej, tzn. 
bez grzechu ciężkiego? 

Następnie pytaj Chrystusa: 

W którym człowieku skrzywdziłem dziś Ciebie? W którym człowieku odmówiłem Tobie miłości? W 
którym człowieku okazałem Tobie serce? W którym człowieku sprawiłem Ci radość? 

Możesz postawić sobie także takie pytania: 

Jak spełniłem(am) swoje obowiązki wobec Pana 

Boga, bliźnich, samego siebie? 

Jak wykonałem(am) obowiązki zawodowe? 

Czy należycie wykorzystałem(am) czas? 

Może zaniedbałem(am) dobro? 

A może skorzystasz z tej formy: Ucisz się... W zastanowieniu przemyśl miniony dzień. Odpowiedz 
sobie na kilka podstawowych pytań: 

Czy poświęciłeś(aś) ten dzień Bogu? Jak oddawałeś(aś) Mu cześć? 

Na ile pytałeś(aś) o wolę Bożą i działałeś(aś) według niej? Jakim okazałeś(aś) się w pracy - pil-
nym? rzetelnym? 

koleżeńskim? 

Jakim dla otoczenia - dla współbraci, rodziny, podwładnych: - przyjaznym? ustępliwym? Niosącym 
pokój? 

Czy szydziłeś(aś) z kogoś?, zasmucałeś(aś)?, denerwowałeś(aś)?, oszukiwałeś(aś)?, uwiodłeś? 

Jak w świetle obowiązku zachowania czystości wyglądają twoje myśli, słowa, uczynki? Na ile 
skutecznie zwalczałeś swoją wadę główną? Czy stać cię było na dobry przykład w słowie, działa-
niu? 
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Boże mój, z całej duszy żałuję za wszystkie grzechy, którymi obraziłem Ciebie, Dobro Najwyż-
sze i Ojca mego najlepszego. Szczerze postanawiam z pomocą Twojej łaski życie swe poprawić 
i bardziej skutecz-nie pracować nad sobą. 

Nasuwają się niektóre ze znanych modlitw: 

Ojcze nasz..., Zdrowaś, Maryjo..., Wierzę w Boga..., Pod Twoją obronę..., Anioł Pański... 

PROŚBA 

Prosimy Cię, Panie, nawiedź ten dom i oddal od niego wszystkie zasadzki nieprzyjaciół. Anioło-
wie Twoi niech w nim mieszkają i niech nas strzegą w pokoju, a błogosławieństwo Twoje niech 
zawsze będzie z nami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Pan Wszechmogący i 
Miłosierny Ojciec, Syn i Duch Święty błogosławi i strzeże nas. Amen. 

APEL JASNOGÓRSKI 

Apel jasnogórski jest modlitwą wieczorną do Królowej Polski za Kościół i Ojczyznę. Odmawia się 
go indywidualnie lub też w rodzinach - o godz. 21.00. Może być odprawiany także pu-blicznie, 
zwłaszcza w święta maryjne - na zakończenie nabożeństw do Matki Bożej (zwykle tylko sama 
inwokacja). Biskupi polscy zalecają jego śpiewanie po Mszy św. wieczornej. 

INWOKACJA 

Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. (3 razy). 

albo: 

Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie i czuwam 
na każdy czas. 

Maryjo, jesteśmy młodzi, Maryjo, jesteśmy młodzi, już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży na-
stępne tysiąc lat. Maryjo, Królowo nasza, Maryjo, Królowo nasza, Ciebie prosimy, uświęcaj ro-
dziny, uświęcaj każdego z nas. 

MODLITWA PRZED ZAŚNIĘCIEM 

Oto jestem, Ojcze. Dzień mój ma się już ku końcowi. Jeżeli zrobiłem dziś coś dobrego, dzięki Ci 
za to, Panie. Jeżeli zgrzeszyłem, Twoja miłość niech przebaczy mi moją, ciągle powtarzającą się 
słabość. W tej ciszy nocnej, w której wyczuwam Ciebie - myślę o innej nocy, o tej, która nadej-
dzie, gdy moje oczy po raz ostatni ujrzą światło ziemi. Śmierć nadejdzie tak samo, jak nadchodzi 
noc. Tak jak ona nieunikniona, tak jak ona głęboka. Spraw, by była ona najpiękniejszą ze 
wszystkich moich nocy. Zasypiając dzisiejszego wieczoru, ofiaruję Ci moją duszę, tak jakby to 
była godzina śmierci. Ojcze, przyjmij mnie. Spraw, bym zasypiając spokojnie, uczył się umierać. 
Bądź przy mnie. 

Przed zaśnięciem uczyń znak krzyża św. i poleć się opiece Najświętszej Rodziny mówiąc: 

Jezu, Maryjo, Józefie święty - Wam oddaję serce, duszę i ciało moje. Amen. 

Jak często szukasz siły do wytrwania w dobrym, w modlitwie, w spokojnym zastanawianiu się? 
Czy starasz się mieć Boga przed oczami i w sercu?  
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SAKRAMENT CHRZSTU ŚW. 

W naszej parafii udzielany jest w każdą III niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o 
godz. 1130. Dziecko do chrztu należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej na 2 
tygodnie przed udzieleniem sakramentu. Potrzebne dokumenty: 

- akt urodzenia dziecka (odpis) 
- dowody osobiste rodziców 
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania) 
- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary. 
Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice 
chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania i przyjąć Komunię św. w inten-
cj i  dziecka.  Przed chrztem rodzice i  chrzestni uczestniczą  
w konferencji liturgicznej. Termin spotkania proszę wcześniej ustalić.  

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

Sakrament przyjmują zazwyczaj uczniowie klas III gimnazjum lub szkół ponadgimna-
zjalnych. Kandydaci do bierzmowania w naszej parafii spotykają się w każdy I piątek 
miesiąca na Mszy św. o godz. 1800, na konferencji w III niedzielę na Mszy św. o 1130 
oraz realizują zadania  Indeksu Kandydata. Proszę o poważne potraktowanie tej ostat-
niej już fazy przygotowania do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Odpowiedzial-
ność za przygotowanie w parafii oprócz proboszcza mają również rodzice, którzy wy-
pełniają dodatkowe deklaracje i zobowiązania. Proszę o dokładne przeanalizowanie 
złożonych deklaracji. Jest to zobowiązanie skierowane do rodziców o wsparciu przez 
nich wszystkich działań podejmowanych w parafii, aby nasi Kandydaci zostali dobrze 
przygotowani i rozumieli sens podejmowanych dla nich zadań. Termin udzielenia sa-
kramentu zostanie ustalony z kurią diecezjalną na przełomie roku.  

UROCZYSTOŚCI KOMUNIJNE    

Przygotowanie Rodziców dzieci komunijnych odbywa się w ramach comiesięcznych spo-
tkań w III niedzielę po Mszy św. o godz. 930 .  W przypadku dzieci spoza parafii rodzice po-
winni dostarczyć: zaświadczenia o uczęszczaniu na katechezę.  
I Komunia św. (II klasy) odbędzie się 16 maja na mszy św. o godz. 1130 , a Odnowienie 
P r z y r z e c z e ń  C h r z c i e l n y c h  ( I V  k l a s y )  
23 maja na mszy św. o godz. 1130. Już teraz serdecznie zapraszam wszystkich na uroczy-
ste msze św. 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 

Narzeczeni powinni się zgłosić na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Wymagane 
dokumenty:  

- metryka chrztu św. - ważna 6 miesięcy, 

- świadectwo bierzmowania, 

- świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego, 

- dowód osobisty, 

- zaświadczenie stwierdzające stan wolny z Urzędu Stanu Cywilnego ważne 3 miesiące (gdy  

SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII     
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SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII /c.d.SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII /c.d.SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII /c.d.SŁUŻBA LITURGICZNA W PARAFII /c.d.    
POGRZEB 

 Rodzina zmarłej osoby powinna ustalić datę i godzinę pogrzebu z osobą zarządzającą 
cmentarza, na którym ma być pochowany zmarły. W kancelarii parafialnej informując o 
dacie i godzinie pogrzebu należy również przedstawić Akt Zgonu z Urzędu Stanu Cywil-
nego, podać kto, kiedy i jakich sakramentów udzielił osobie zmarłej (np. zaświadczenie 
od kapelana szpitala). Jeżeli pogrzeb ma odbyć się poza parafią należy fakt ten również 
zgłosić w kancelarii w celu uzyskania odpowiedniego zaświadczenia od miejscowego 
proboszcza.  
 Spowiedź 15 min. przed każdą Mszą św.  

Kancelaria czynna po każdej Mszy św.  

Tel. plebania - (024/264 45 58), siostry -  (024/265 62 59). 

PORZĄDEK MSZY ŚW., NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ 

Msze święte: 

Niedziela: godz. 930, 1130  

Dni powszednie: godz. 1800  

l piątek miesiąca: od godz. 1500 komunia chorych, wcześniej zgłoszone osoby  

   do kancelarii, 

   od godz. 1700  Nabożeństwo do Krwi Chrystusa i spowiedź  
  o godz. 1800 Msza św.  

Nabożeństwa: 

Nabożeństwo do Krwi Chrystusa -  każdy piątek godz. 1700 

Roraty w Adwencie - środa, piątek o godz. 1800, 

Gorzkie Żale- niedziele Wielkiego Postu podczas Mszy św. o godz. 1130  

Droga Krzyżowa - piątki Wielkiego Postu o godz. 1730 

Nabożeństwo majowe, czerwcowe - godz. 1830 

Nabożeństwa lipcowe (Litania do Krwi Chrystusa) - godz. 1830   

Nabożeństwo październikowe - o godz. 1730  (dla dzieci i młodzieży w środę i piątek) 

Spotkania:  

Grupa biblijno-liturgiczna– ostatni piątek miesiąca o godz. 1900  
Ministranci - sobota o godz. 1400  
Chór parafialny - niedziela o godz. 1100  
Schola - piątek o godz. 1600  
Koło Misyjne- środa o godz. 1600 

 Spowiedź 15 min. przed każdą Mszą św.  

Kancelaria czynna po każdej Mszy św.  

Tel. plebania - (024/264 45 58), 507 11 95 11, siostry -  (024/265 62 59). 

 

 

OGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALNENENENE    

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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Sprzątanie naszej świątyni w miesiącu marcu 

Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii przy-
gotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc zapraszam w 
sobotę na godz. 1830 mieszkańców naszej parafii z następujących ulic: 

- Otolino na 6 marca,  
- Boryszewo Stare 13 marca,  
- Stare Boryszewo /ulice z osiedla tzw. Działek policyjnych/  na 20 marca,  

- Stróżewko /I część z nowymi ulicami jadąc w kierunku Stróżewka, po prawej stronie/ na 
27 marca, 

- Stróżewko /II część, pozostała ulica od Państwa Siedlewskich do Plewińskich/ na 4 kwiet-
nia, 

- Stróżewko /III część, tzw. Działki/ na 11 kwietnia.  

Z racji Wielkiego Postu zrezygnujemy z dekoracji kwiatowej. A w okresie świąt 
Wielkanocnych dekorację będą stanowić kwiaty przy Grobie Pana Jezusa. Dzię-
kuję wszystkim parafianom za zrozumienie potrzeb i za dobrowolne włączenie się 
w „akcję sprzątanie naszej świątyni”.  

Pragnąłbym wyrazić ogromne podziękowanie wszystkim parafianom, których od-
wiedziłem podczas wizyty duszpasterskiej - kolędy. Cieszę się, że mogłem prawie 
wszystkie rodziny naszej parafii spotkać i w Państwa domu chociaż przez ‘chwilę” 
porozmawiać. Dziękuję serdecznie wiele uwag i mądrych wskazówek na temat 
naszej wspólnoty, które od Państwa usłyszałem. Ofiarowaliście Państwo na spłatę 
parafialnych zobowiązań 20 500 PLN. To pozwoli spłacić nasze długi. Bóg zapłać.  

W dniach 19—21 marca br. przeżywać będziemy wielkopostne rekolekcje. Po-
rządek nabożeństw zamieszczony jest w kalendarzu liturgicznym. Dziękuję Dy-
rekcji i Nauczycielom Szkoły Podstawowej im. Czesława Hińca, że 18 i 19 marca 
o godz. 800 uczniowie będę mogli brać udział w swoich rekolekcjach wielkopost-
nych. Spotkaniom przewodniczył będzie o. Norbert Oczkowski OP /dominikanin/. 
Pragnąłbym także podziękować Siostrom Zakonnym, że namówiły i pomogły mi 
zaprosić Ojca Rekolekcjonistą do naszej parafii.  

Ks. Proboszcz 


