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Pismo bezpłatne  

Inwokacja (fragment)  

Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy 

I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy 

Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem! 

Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem 

(Gdy od płaczącej matki pod Twoję opiekę 

Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę 

I zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu 

Iść za wrócone życie podziękować Bogu), 

Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono. 

Tymczasem przenoś moję duszę utęsknioną 

Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, 

Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych; 

Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem, 

Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem; 

Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała, 

Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała, 

A wszystko przepasane, jakby wstęgą, miedzą 

Zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą. 

Adam Mickiewicz (1798–1855) 

Pan Tadeusz,  
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Nr 05/151 Historia nabożeństwa majowego 

Chyba każdemu z nas miesiąc maj kojarzy się z nadzwyczaj piękną, sło-
neczną pogodą, rozkwitającymi kwiatami, a także, coraz częściej, długim week-
endem majowym. Ale jest jeszcze jedna charakterystyczna cecha tego wiosenne-
go miesiąca - nabożeństwo do Matki Bożej.  

Ten jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku jest w całości poświęcony 
Maryi. Odradzająca się natura, piękna zieleń, kwiaty i ciepłe słońce starają się 
choć w minimalnym stopniu odzwierciedlić piękno Matki Kościoła, która wła-
śnie w maju w sposób szczególny obdarza wiernych nieocenionymi łaskami. 
Historia nabożeństwa do Matki Bożej sięga V wieku, gdy w Kościele Wschod-
nim wierni gromadzili się wspólnie, aby oddać cześć Bogarodzicy. Wówczas 
gorącym orędownikiem i apostołem nowego nabożeństwa był św. Cyryl Alek-
sandryjski, obrońca Boskiego Macierzyństwa Maryi. 
 Początkowo maj nie był jedynym i najważniejszym miesiącem poświęco-
nym Maryi. Wszystko zmieniło się na przełomie XIII i XIV w., gdy król hisz-
pański Alfons X zaproponował, aby maj w sposób szczególny poświęcić właśnie 
Matce Bożej. Król zalecał, by wieczorami gromadzić się i modlić przy figurze 
Maryi. Kolejnym ważnym propagatorem nabożeństwa majowego był bł. Henryk 
Suzo, przyjaciel mistyków. Historia podaje, że ten błogosławiony dominikanin 
sam zbierał kwiaty i składał je na ołtarzu, a na głowę Najświętszej Dziewicy 
zakładał koronę z róż. Wszystko na znak wielkiej miłości, jaką darzył Maryję. 
Nabożeństwo majowe szybko się rozpowszechniało. Do tego stopnia, że w XV 
w. praktykowano je już w Hiszpanii, Portugalii, Nadrenii, Ameryce Środkowej 
oraz w Italii. 

Ważnym punktem w historii nabożeństwa jest wydane w 1549 r. przez 
Wolfganga Seidla dzieło pt. „Maj duchowy”. To właśnie na łamach tej publika-
cji po raz pierwszy maj nazwano oficjalnie „miesiącem Maryi”. Niezwykle istot-
ną rolę w rozwoju nabożeństwa odegrali dwaj jezuici: o. Ansolani oraz o. Hanni-
bal Dionisi. Pierwszy z nich jest uważany za autora współczesnej jego formy, 
jako pierwszy po zakończonej modlitwie błogosławił wiernych Najświętszym 
Sakramentem. Drugi z jezuitów, o. Hannibal Dionisi zebrał i usystematyzował 
wszystkie objawy kultu do Najświętszej Panny, a następnie wydał publikację pt. 
„Miesiąc Maryi”, która w ciągu pierwszych 70 lat doczekała się aż 18 wydań. O. 
Dionisi zalecał w swoim dziele, aby w maju „zdobić kwiatami ołtarze Matki 
Bożej, codziennie gromadzić się na wspólnej modlitwie, każdego dnia poświęcić 
Matce Bożej jakieś duchowe wyrzeczenie, a także przeczytać i zastanowić się 
nad rozważaniami z życia Maryi”.  

Na początku XVIII w. nabożeństwo majowe powoli zaczynało być spra-
wowane publicznie, gdyż do tej pory było prywatnym elementem kultu Maryj-
nego. Wszystko zmieniło się za sprawą o. Alfonsa Muzzarellego, który przez 
całe życie nieustannie propagował nabożeństwo do Matki Bożej.  /c.d.s. 3/ 
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Historia nabożeństwa majowego 

Paweł Ozdoba 
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Nr 05/151 Pap. Franciszek, Z Chrystusem zmartwychwstaje nadzieja  

 W obliczu śmierci Pana czujemy ciężar milczenia, w którym każdy z nas 
może się rozpoznać, a które przenika głęboko w zakamarki serca ucznia, który 
zaniemówił z bólu po śmierci Jezusa: cóż można powiedzieć wobec tej rzeczy-
wistości? Ucznia, który zostaje bez słów, uświadamiając sobie swoje reakcje w 
kluczowych godzinach życia Pana: w obliczu niesprawiedliwości, z jaką wydano 
wyrok na Nauczyciela, w obliczu oszczerstw i fałszywych świadectw, które zno-
sił Nauczyciel, uczniowie milczeli. W trudnych i bolesnych godzinach Męki 
uczniowie doświadczali w radykalny sposób, że są niezdolni zaryzykować i sta-
nąć w obronie Nauczyciela; co więcej, zaparli się Go, ukryli się, uciekli, milczeli 
(por. J 18, 25-27). 
 I pośród naszego milczenia, gdy cisza jest tak przytłaczająca, zaczynają 
wołać kamienie (por. Łk 19, 40, «Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie 
wołać będą».), uwydatniając najwspanialszą wieść, jaką dzieje mogły kiedykol-
wiek pomieścić: «Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał» (Mt 28, 6). A jeśli wczo-
raj, razem z kobietami, patrzyliśmy na «Tego, którego przebili» (J 19, 37; por. 
Za 12, 10), to dziś wraz z nimi jesteśmy wezwani do kontemplowania pustego 
grobu i słuchania słów anioła: «Wy się nie bójcie! (...) bo zmartwychwstał» (Mt 
28, 5-6). Słowa te chcą dotrzeć do naszych najgłębszych przekonań i pewników, 
naszego sposobu osądzania i radzenia sobie z codziennymi wydarzeniami; 
szczególnie do naszego sposobu nawiązywania relacji z innymi. Pusty grób chce 
stawiać wyzwania, wstrząsać, zadawać pytania, ale przede wszystkim chce nas 
umocnić w wierze i ufności, że Bóg «działa» w każdej sytuacji, w każdej osobie, 
i że Jego światło może dotrzeć do najbardziej nieoczekiwanych zakamarków 
istnienia. Powstał z martwych i czeka na nas by dać nam udział w swoim dziele 
zbawienia. To jest podstawa i siła, którą mamy jako chrześcijanie, aby poświęcić 
nasze życie i naszą energię, inteligencję, uczucia i wolę w poszukiwaniu, a 
zwłaszcza w budowaniu dróg wiodących do godności. Nie ma go tutaj... Zmar-
twychwstał! Ta wieść umacnia naszą nadzieję i ją przeobraża w konkretne gesty 
miłości. Jakże bardzo potrzebujemy, aby nasza słabość została namaszczona 
przez to doświadczenie! Powstał z martwych, a wraz z Nim powstaje z mar-
twych nasza twórcza nadzieja, ażebyśmy mogli zmierzyć się z obecnymi proble-
mami, bo wiemy, że nie jesteśmy sami. Teraz zachęta skierowana jest na nowo 
do was i do mnie: zachęta do przełamania monotonnych nawyków, do odnowie-
nia naszego życia, naszych wyborów i naszej egzystencji. Jest to zachęta kiero-
wana do nas tam, gdzie jesteśmy, w tym, co robimy i czym jesteśmy. Czy chce-
my uczestniczyć w tym głoszeniu życia, czy też będziemy milczeć w obliczu 
wydarzeń? Nie ma go tutaj, zmartwychwstał! I czeka na ciebie w Galilei, zapra-
sza cię, byś wrócił do czasu i miejsca pierwszej miłości, aby ci powiedzieć: «Nie 
lękaj się, pójdź za mną». 

Opracowała na podstawie www.opoka.org.pl Magdalena Piotrowska  
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Nr 05/151 Jak powstała Litania Loretańska 

Litania zwana jest „Loretańską” od miasteczka Loreto, położonym w 
prowincji Ancona, we Włoszech, gdzie znajduje się słynne sanktuarium maryj-
ne. Wierzono, że w XIII wieku został przeniesiony przez aniołów do Loreto Do-
mek Nazaretański, w którym przyszła na świat Matka Boża. Faktem jest, że lita-
nia była szczególnie propagowana i odmawiana przez pielgrzymów w tym sank-
tuarium maryjnym. Przybrała tam ostateczną formę i zaczęła promieniować na 
cały Kościół. Z 1531 r. pochodzi świadectwo używania jej w tym sanktuarium. 
Po raz pierwszy ukazała się drukiem w 1572 r. we Florencji i zawierała 43 we-
zwania. Do końca XVI wieku jeszcze co najmniej 20 razy, co świadczy o jej 
wielkim rozpowszechnianiu.  

W dokumentach papieskich pojawiła się o niej wzmianka w 1581 r. w 
bulli „Redituri” papieża Sykstusa V, który udzielił za jej odmawianie 200 dnio-
wego odpustu i zachęcał wiernych do jej odmawiania. Kolejne odpusty przypi-
sali do niej Pius VII oraz Pius XI w 1932 r. Natomiast papież Benedykt XIV 
urzędowo ją zatwierdził i zezwolił stosować w publicznym kulcie Kościoła.  

Wezwania Litanii Loretańskiej podlegały zmianom (dzisiejsza wersja 
litanii zawiera 52 wezwania). Usuwano lub wzbogacano ją nowymi wezwaniami 
w zależności od potrzeb i okoliczności. I tak w ciągu wieków oficjalnie dodano 
następujące inwokacje: „Wspomożenie wiernych” przypisywana Piusowi V w 
związku ze zwycięstwem nad Turkami pod Lepanto (1571); „Królowo bez zma-
zy pierworodnej poczęta” - Piusowi IX, dzień przed ogłoszeniem dogmatu o 
Niepokalanym Poczęciu NMP (1854); Leon XIII wprowadził wezwanie 
„Królowo Różańca świętego” (1883) oraz „Matko dobrej rady” (1903). W 1908 
r. Kościół w Polsce uzyskał zgodę na włączenie tytułu „Królowo Korony Pol-
skiej” (przekształcone po drugiej wojnie światowej w „Królowo Polski”). 
„Królowo pokoju” włączył Benedykt XV (1917), a papież Pius XII - „Królowo 
wniebowzięta” (1950) w związku z ogłoszeniem dogmatu o Wniebowzięciu 
NMP; „Matko Kościoła” (tytuł nadany przez Pawła VI w czasie Soboru Waty-
kańskiego II) Jan Paweł II przyznał prawo Konferencji Episkopatów do włącze-
nia go do litanii (1980); Janowi Pawłowi II zawdzięczamy też wezwanie 
„Królowo Rodziny” (1995). Oprócz zezwoleń na powszechne wprowadzenie 
inwokacji, wydano wiele zezwoleń ograniczonych do poszczególnych diecezji 
lub zgromadzeń zakonnych. I tak np. franciszkanie uzyskali pozwolenie na 
umieszczenie (na ostatnim miejscu) własnego wezwania „Królowo zakonu sera-
fickiego” (1910), a karmelici stosują od 1689 wezwanie „Królowo szkaplerza świętego”.  

Co do pobożnej praktyki odmawiania lub śpiewania Litanii warto przy-
toczyć fragment „Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii”. Czytamy tam: 
„W wyniku rozporządzenia papieża Leona XIII o kończeniu odmawiania różań-
ca w październiku śpiewem Litanii Loretańskiej liczni wierni byli przeświadcze-
ni, że litania jest tylko rodzajem dodatku do różańca. ”.  
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Nr 05/151 Trudne losy Naszej Pani 

Człowiek jest istotą zagadkową. Żyjemy na co dzień pośród wielu ludzi, 
przedmiotów, zabytków, a mimo to nie zwracamy czasami większej uwagi na to, 
co nas otacza. Potrzeba często jakiegoś wstrząsu, żeby człowiek spojrzał w stro-
nę, w którą od dawna nie patrzył. Tak właśnie jest w przypadku paryskiej kate-
dry, która spłonęła przed kilkunastoma dniami. Do 15 kwietnia nikt o niej nie 
myślał – po prostu była i już. A teraz jest bohaterką na skalę światową, wszędzie 
o niej słychać.  

Katedra Notre Dame ( z franc. Nasza Pani – odniesienie do Matki Bożej) 
stała się bardzo popularna dzięki powieści Victora Hugo – „Katedra Najświęt-
szej Marii Panny w Paryżu”, w której głównym bohaterem jest dzwonnik, 
mieszkający w wieży świątyni.  

Katedra Notre Dame to najsłynniejsza świątynia gotycka i najchętniej 
odwiedzany kościół Paryża. Jej budowa rozpoczęła się w II połowie XII wieku, 
a zakończyła w I połowie XIV wieku. W miejscu obecnej katedry wcześniej ist-
niał już kościół, ale Maurice de Sully - biskup Paryża, chciał, aby miasto mogło 
się szczycić świątynią potężną i piękną. Nakazał więc wyburzyć kościół i na 
jego gruzach rozpocząć prace nad katedrą w stylu gotyckim.  

W czasie rewolucji francuskiej (1789-1799) katedra Notre Dame została 
przemianowana na Świątynię Rozumu. Związane to było z szeroko rozpo-
wszechnioną akcją przeciwko wpływom Kościoła katolickiego, w czasie której 
zwalczano też wszystkie religijne aspekty życia społecznego. Zmieniono wtedy 
kalendarz, wprowadzono świeckie śluby i pogrzeby, usuwając z ceremoniału 
symbolikę chrześcijańską. Wiele paryskich kościołów zamieniono na warsztaty 
rzemieślnicze, hale targowe i magazyny. Zastanawiano się również nad znisz-
czeniem katedry Notre Dame jako symbolu starej chrześcijańskiej Francji. Osta-
tecznie z tego pomysłu zrezygnowano z uwagi na trudności techniczne związane 
z rozbiórką tak dużego obiektu.  

Katedrę zamieniono w miejsce nowego kultu: racjonalizmu. Najpierw 
obchodzono w niej święto rozumu, a potem święto Istoty Najwyższej. W  1794 
roku została zamknięta i przeznaczona na magazyn spożywczy. Przechowywano 
w niej między innymi wino.  

Kościół katolicki odzyskał katedrę za panowania Napoleona, ale jej stan 
był już wtedy opłakany. W 1806 roku w katedrze odbyła się uroczystość korona-
cji Napoleona na cesarza, której przewodniczył ówczesny papież Pius VII. 
Uszkodzenia katedry maskowano tkaninami umieszczanymi na filarach i ścia-
nach świątyni. W XIX wieku przystąpiono do restauracji katedry.  
Koniec części pierwszej 

Mariusz Misiak 
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B.M. 

 28 kwietnia kościół katolicki obchodzi wspomnienie świętej Joanny Be-
retta Molla. Warto dowiedzieć się więcej o tej świętej naszych czasów. 
Urodziła się 4 października 1922 roku w Magneta, w Lombardii. Była dziesią-
tym dzieckiem rodziców, którzy byli gorliwymi katolikami, należącymi jako 
świeccy do III Zakonu św. Franciszka z Asyżu. Ojciec był kasjerem, matka zaj-
mowała się domem. 
 Cała rodzina zaczynała dzień od porannej mszy św. A wieczorem wspól-
nie odmawiali Różaniec .Chrześcijańskie wychowanie zaowocowało powołania-
mi w tej rodzinie. Dwoje wybrało stan kapłański, jedna z córek została zakonni-
cą. Joanna była przeciętnie uzdolniona, nadrabiała to pilnością i systematyczno-
ścią. W roku 1934 zapisała się do Włoskiej Akcji Katolickiej, w której uczyła 
się modlitwy, ofiary i pomocy innym. Odkrywała piękno adoracji i trwania przy 
Sercu Pana Jezusa. Już wtedy postanowiła codziennie modlić się prosząc Boga o 
dobrą śmierć. 
 Wkrótce podjęła studia medyczne w Mediolanie, a następnie w Pavii. Zo-
stała lekarzem – specjalistą chirurgii ogólnej oraz pediatrii. Bardzo pragnęła zo-
stać misjonarką, jednak słabe zdrowie nie pozwalało na pełne zaangażowanie się 
w tym zakresie.. Wybrała więc życie rodzinne. W 1950 r. poznała Piotra Molla. 
Zrodziła się między nimi prawdziwa przyjaźń a potem uczucie, oparte na wza-
jemnym zaufaniu i szacunku. Postanowili wspólnie dzielić swoje ideały życia – 
dobrą pracę, rodzinę, miłość do Boga i pomoc bliźnim. Pobrali się 24 września 
1955 roku. Urodziły im się dzieci – syn Pierluigi, Maria Zita i Laura. Kobieta 
bardzo ciężko przechodziła ciążę i porody. Jednak ogromna radość macierzyń-
stwa pomagała jej znosić wszelkie trudy. Lekarze ostrzegali kobietę przed kolej-
ną ciążą, bowiem stan jej zdrowia pogarszał się. 
 W 1961 r. Joanna ponownie była w stanie błogosławionym. W czasie ba-
dań lekarz poinformował ją o nowotworze macicy, który był śmiertelnym zagro-
żeniem dla niej i dla dziecka. Przyszła mama postanowiła ocalić swoje dziecko 
nawet za cenę swojego życia. Córka Joanna-Emmanuela urodziła się w Wielką 
sobotę 21 kwietnia. Matka coraz bardziej cierpiała. Wiedząc, że umrze powie-
rzyła swoją rodzinę Bogu. Zmarła 28 kwietnia 1962 r., mając zaledwie 39 lat. 
 J. Beretta Molla dała świadectwo dojrzałego macierzyństwa. Jej heroiczna 
miłość matczyna może być wskazówką dla matek, które bardzo kochają swoje 
dzieci, a przy narodzeniu kolejnego muszą je osierocić. Mąż po jej śmierci po-
wiedział: „Aby zrozumieć jej decyzję, trzeba pamiętać o jej głębokim prze-
świadczeniu jako matki i jako lekarza – że dziecko, które w sobie nosiła było 
istotą, która miała takie same prawa, jak pozostałe dzieci, chociaż od jego poczę-
cia upłynęły zaledwie dwa miesiące”. /c.d.s. 11/ 

Joanna Beretta Molla – wspomnienie 
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Nr 05/151 Krzyżówka  

1   Z                       

2           A               

3                 N         

4             H             

5       R                   

6           Y               

7     P                     

8               J           

9         I                 

10     E                     

1 .Stosunek do osób godnych uznania.  (S)         
2. Pomoc udzielania innej osobie/osobom. (W)       
3. Czasami dawane na kredyt. (Z)           
4. Ogół zabiegów mających na celu ukształtowanie człowieka. (W) 
5. Doskonalenie. ( R )               
6. Uzasadnienie czyichś działań lub decyzji. (M)       
7. Np. źródłowa, domowa lub u podstaw. (P)       
8. Ważne, odpowiedzialne zadanie do spełnienia. (M)     
9. Zasób informacji z danej dziedziny. (W)         
10. "Wytrwałe" czekanie. ( C )             AJ 

Jak przeżyć mszę św. z dzieckiem 

 Ksiądz Twardowski napisał, że dzieci chodzą po kościele, bo tylko one 

wierzą, że Bóg jest wszędzie. Czasem dziecko po prostu się nudzi. Nasz syn 

kiedyś na cały kościół wykrzyknął: "Jak ja nie cierpię tej mszy świętej!" 

Z czasem nasz świeżo upieczony chrześcijanin coraz aktywniej "uczestniczy" 
we mszy świętej, co może kolidować z oczekiwaniami i potrzebami jego rodzi-
ców i innych wiernych w kościele. Nie jest łatwo ustalić, gdzie przebiega grani-
ca pomiędzy zachowaniem, do którego dziecko ma prawo z racji swego wieku, a 
tym, na które jako rodzic absolutnie nie mogę przystać. Warto byłoby uporząd-
kować i spisać liturgiczny savoir-vivre. 
1. Zadbaj o… innych 
Dzieci mają swoje potrzeby, z których realizacją nie poczekają /c.d.s. 8/ 
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/ciąg dalsze ze strony 8/ tak długo jak dorośli. To dotyczy tak prozaicznych 
czynności jak zmiana pampersa czy karmienie piersią, bo przecież nie wszystkie 
dzieci karmione są butelką. Z pewnością najbardziej razi, gdy rodzice, nie licząc 
się z godnością miejsca ani z innymi, zajmują się dzieckiem na samym środku 
kościoła, przeszkadzając w ten sposób księdzu i pozostałym wiernym.  
2. Naucz dziecka rytmu mszy 
Msza ma swoją dynamikę, która umożliwia włączanie dziecka w aktywne 
uczestnictwo w jej przebiegu. Nie ma co się oburzać czy gorszyć, że msza nie 
jest dla dziecka takim wydarzeniem jak dla osoby dorosłej. Dziecko nie wszyst-
ko rozumie. Są jednak momenty, które siłą rzeczy zwracają jego uwagę i zajmu-
ją je. Na przykład wspólna modlitwa Ojcze nasz (jeśli potrafi ją powiedzieć z 
pamięci), procesja do komunii, często połączona z błogosławieństwem dzieci, 
przekazanie znaku pokoju czy zbiórka na tacę. Jeżeli pokażemy dziecku, że jest 
w tym pewien rytm, będzie czekać na kolejne takie momenty. 
3. Zajmij uwagę dziecka 
Przez jakiś czas chodziliśmy do kościoła, którzy był kolorowy i bogato zdobio-
ny, co przyciągało uwagę jednego z naszych dzieci. Inne nie mogło wysiedzieć 
na mszy, więc specjalnie wybieraliśmy kościół, przed którym kwitła cała masa 
stokrotek. Co jakiś czas wychodziło, żeby uzbierać mały bukiecik, i przynosiło 
go Panu Jezusowi. Można podpowiadać dziecku różne aktywności, kiedy - 
wprost lub nie - przekazuje nam komunikat, że się nudzi. Można je zachęcić, 
żeby policzyło boczne ołtarze lub znalazło wizerunek świętego Mikołaja.  
4. Oswajaj z mszą stopniowo 
Pamiętam, jak nasz znajomy opowiadał, że zachowanie jego dziecka w kościele 
powoduje u niego taką nerwowość, że nie jest pewien, czy może po tym wszyst-
kim przystąpić do komunii. Pytanie, czy skoro to jest trudne dla wszystkich - dla 
rodziców, wiernych i dla samego dziecka - warto upierać się, by być z takim 
malcem na całej mszy. Jeżeli wspólna msza święta jest dużym wyzwaniem dla 
mnie i mojego dziecka, to dobrym rozwiązaniem może być przychodzenie z nim 
tylko na chwilę, żeby się pomodlić, a na samej mszy zmienianie się ze współ-
małżonkiem. Oczywiście dotyczy to przedszkolaka.  
5. Nie martw się - maluch bywa uważniejszy niż przypuszczasz! 
Nieraz dziecko może zaskoczyć. (…) Chodziło o moment, w którym kapłan od-
rywa maleńki kawałeczek hostii i wrzuca do kielicha. "Widzisz? On zawsze tak 
robi. Dlaczego?". Byłam w szoku. Bo ja, osoba dorosła, która w skupieniu prze-
żyłam wiele mszy, nigdy nie zwróciłam na to uwagi, a on taki szczegół wy-
chwycił. Nie znałam odpowiedzi, więc po mszy poszliśmy do księdza, żeby o to 
zapytać.  
Fragmenty pochodzą z najnowszej książki Marty i Marka Babików "Mamo, 
tato, a gdzie jest Bóg? - czyli jak wychować dziecko w wierze i nie zwario-
wać". Znajdziesz tam o wiele więcej porad dla rodziców dzieci w różnym wieku 
- od chrztu po bierzmowanie! 

Jak przeżyć mszę św. z dzieckiem 

Ks. J.Wiśniewski 



"Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i języ-
kiem, ale czynem i prawdą".    
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MSZE ŚWIĘTE: 
Niedziela: godz. 930, 1130  
Dni powszednie: godz. 1800  

l piątek miesiąca: od godz. 1600 komunia chorych - czwartek,  
(wcześniej proszę o zgłoszenie osób do kancelarii), 
godz. 1700  Nabożeństwo do Krwi Chrystusa i spowiedź  
godz. 1800 Msza św. /spowiedź przed Mszą św./ 
NABOŻEŃSTWA: 

Nabożeństwo do Krwi Chrystusa -  każdy piątek godz. 18 00 
Koronka do Miłosierdzia Bożego w każdy dzień powszedni - godz. 1500 /w okre-
sie letnim: kwiecień - listopad/ 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego - 22 dzień każdego miesiąca, po wieczor-
nej mszy św. ok. 1830,  
Roraty w Adwencie - poniedziałek i środa o godz. 1800, 
Gorzkie Żale- niedziele Wielkiego Postu przed Mszą św. o godz. 1115 
Droga Krzyżowa - piątki Wielkiego Postu o godz. 1730 
Nabożeństwo majowe, czerwcowe - godz. 1830 
Nabożeństwo październikowe - o godz. 1730  
(dla dzieci i młodzieży w poniedziałek) 
Pierwsza sobota miesiąca - godz. 1730 różaniec 
SPOTKANIA:  

Grupa biblijno-liturgiczna - ostatni środa miesiąca o godz. 1900  
Ministranci - sobota o godz. 1400  
Chór parafialny - czwartek o godz. 1730   
Koło Biblijne - ostatnia środa miesiąca o godz. 1900  
Koło Żywego Różańca - ostania niedziela miesiąca, po mszy św. 930  
Schola - piątki o  godz.1830  

Spowiedź: 15 min. przed każdą Mszą św.  

Kancelaria: czynna w każdy dzień powszedni po wieczornej Mszy św.   

Tel. plebania - 507 119 511 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ  

Złote myśli 
św. Jan Pawseł II 

Rozwiązanie krzyżówki : 1.SZACUNEK 2.WPARCIE 3.ZAUFANIE  
4.WYCHOWANIE 5.ROZWÓJ 6.MOTYWACJA 7.PRACA 8.MISJA 9.WIEDZA 
10.CIERPLIWOŚĆ Hasło: NAUCZYCIEL 
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Redaguje zespół.  

Adres do korespondencji:  
Parafia św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 
Konto parafialne– Bank Pekao 46 1240 3174 1111 0010 4999 2174 

Kościół w dniu 24 kwietnia 1994 r. wyniósł Joannę Berettę Mollę na ołtarze 
jako błogosławioną, a 16 maja 2004 r. Jan Paweł II dokonał jej kanonizacji 
ogłaszając świętą. Relikwie św. Joanny znajdują się w wielu kościołach na 
całym świecie, także w Polsce. W  sąsiedniej parafii pw. Świętego Jakuba 
Apostoła w Imielnicy również możemy czcić relikwie Świętej od 12 czerwca 
2005 r. 

Zapraszamy chłopców od II klasy szkoły podstawowej do Służby Ołtarza /
ministrantów/. Jest to zaszczytna i bardzo potrzebna pomoc nie tylko księdzu 
przy sprawowaniu Eucharystii, ale całej wspólnocie parafialnej. W naszej parafii 
ministranci ubrani  są w sutanienki lub alby, które są własnością parafii. Sami 
dbają tylko o estetyczny wygląd.  

Zapraszamy do śpiewu w chórze parafialnym. Liczy się posiadany dar od Boga 
głos, ale ważne są chęci i poświęcony czas na próby i niedzielną liturgię, pod-
czas, której chór upiększa Eucharystię.  

Zapraszamy w każdy dzień powszedni na godzinę 1500 do naszej świątyni na 
wspólną modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego. Modlitwę prowadzi Koło 
Żywego Różańca.  

Zbliżają się wakacje chciałbym wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniu 
obu Komunii św. - dzieciom i rodzicom, a także bierzmowanym, uczniom i 
wszystkim Parafianom, aby słowa św. Jana Pawła II stały się mottem wyboru: czy 
iść do kościoła czy włączyć telewizor, pojechać na działkę itp.., A może dopiero 
we wrześniu zobaczyć czy świątynię odmalowali, czy może proboszcza zmienili i 
jest nowy… czy kupili nowe świece: „Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się -
 na próbę. Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro. Miłość, która jest gotowa na-
wet oddać życie, nie zginie. Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, 
w głębi swej duszy, swego serca. Jak często jest niepewny sensu swego życia 
na tej ziemi. Ogarnia go zwątpienie, które przeradza się w rozpacz”. A Bóg jak 
Dobry Ojciec czeka. Kończymy okres komunii św., okres szkolny i rozpoczynają 
się wakacje, nie przerywajmy kontaktu systematycznego z Bogiem 

OGŁOSZENIA 

Ks. J.Wisniewski 

B.M. 

Joanna Beretta Molla – wspomnienie 

W okresie poświątecznym zainstalowano w kościele nową poręcz przy wejściu 
na chór. Dziękuję za pomoc ks. Profesorowi w znalezieniu firmy, która wykona-
ła poręcz. Parafia zapłaciła za wykonanie metalowej poręczy.  
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BIAŁY TYDZIEŃ dzieci komunijnych w dniach 13-15 maja br. Serdecznie za-
praszamy. Miesiąc maj poświęcony Matce Bożej powinien  nas gromadzić przy 
figurkach Najświętszej Matki Bożej. Zadbajmy o wystój tych pięknych kapliczek. 
Znajduje się kilka kapliczek czy krzyży na terenie naszej parafii.  

Dzień 
     

Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Śr.-So 1-4     1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Pi. 3  UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEJ  
MARYI PANNY  

KRÓLOWEJ POLSKI 
/I PIĄTEK/ 

930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo majowe 

Nd. 5 III NIEDZIELA 
WIELKANOCY 

 930 msza św.,   
1130 msza św.  

Po.-So. 6-11   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Śr. 8  UROCZYSTOŚC ŚW. 
STANISŁAWA BI-

SKUPA I MĘCZENNI-
KA, GŁOWNY PA-

TRON POLSKI 

1800 msza św., nabożeństwo majowe 

So. 11  UROCZYSTOŚCI 
KOMUNIJNE 

900  msza św., I KOMUNIA ŚW. 
1200 msza św., ODNOWIENIE PRZY-
RZECZEŃ CHRZTU 

Nd. 12 IV NIEDZIELA 
WIELKANOCY 

 930 msza św.,   
1130 msza św., nabożeństwo majowe 

Po.-So. 13-18   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Cz. 16  ŚW. ANDRZEJA BO-
BOLI - PATRONA 

POLSKI 

1800 msza św., nabożeństwo majowe 

Nd. 19 V NIEDZIELA 
WIELKANOCY 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo majowe 

Po.-So. 20-25   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Nd. 26 VI NIEDZIELA 
WIELKANOCY 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo majo-
we, OSP 

Pn.-Pi. 27-31   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Śr. 22  NOBOŻEŃSTWO DO 
MIŁOSIERDZIA BO-

ŻEGO 

1800 msze św.,  


