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WIADOMOŚCI  PARAFIALNE

Wygrać dzień 

Jaki będzie ten poniedziałek? Tak lu-
dzie się cieszą, jeśli od poniedziałku spotka ich 
coś dobrego. To już i cały tydzień powinien być 
wtedy dobry. Jeśli akurat obudziwszy się i na-
stawiwszy radio chcemy usłyszeć coś więcej niż 
tylko nowe tragedie, nowe afery, nowe awantu-
ry, to przyjrzyjmy się sobie oczyma duszy. Po-
słuchajmy siebie. Posłuchajmy głosu, który jest 
w naszym wnętrzu, ale i głosu, który akurat tra-
fia poprzez moją chudość do czcigodnych na-
szych i zacnych słuchaczy. 

Mamy nadzieję, że ten tydzień będzie 
dobry. Każdy nowy dzień niesie bardzo wiele 
niespodzianek. Nowy tydzień niesie wiele nie-
spodzianek, ale każdy nowy dzień, nowy ty-
dzień jest nadzieją, że coś się poprawi, że bę-
dzie lepiej, że spotka nas coś nieoczekiwanego, 
dobre go. Ale jednocześnie napełnia lękiem, 
obawą, czy nas dzisiaj nie spotka coś złego. 
Kiedy patrzymy na to przez pryzmat wiary, żeby 
nadzieja była pełna, to musimy sobie powie-
dzieć, że coś naprawdę złego, co mnie spotka, 
to tylko to, co ja popsuję. Kiedy ja oderwę się od miłości Boga i od miłości człowieka, kiedy 
we mnie coś się zawali. To też jest do naprawienia, ale oczywiście to jest jakaś klęska, 
jakiś dramat. Natomiast jeżeli naokoło mnie coś się dzieje, nawet złego, to wtedy umocnio-
ny Bogiem staram się traktować najgorsze, najtrudniejsze nawet wydarzenia jako wyzwa-
nie. Na pewno dzień dzisiejszy jest dla nas wyzwaniem. Może upłynąć spokojnie, niosąc 
wakacje od niespodziewanych stresów i jakichś kłopotów. Może wydarzy się coś bardzo 
dobrego, miejmy nadzieję. Oby takich dobrych wiadomości, sytuacji i ludzi po drodze spo-
tkanych było jak najwięcej . A może Bóg podniesie nam poprzeczkę wyżej i każe przeżyć 
coś bardzo trudnego. Wtedy pamiętajmy, że trudnych zadań nie daje się złym uczniom. 
Jeśli Pan Bóg daje nam trudne zadanie, to znaczy, że nam ufa. Jeśli daje bardzo trudne 
zadanie, to znaczy, że bardzo nam ufa. I na pewno daje łaskę, że zwyciężymy. Nadzieją 
naszą jest to, że zwyciężymy najtrudniejsze nawet sytuacje. Pan Bóg ma też, jeśli można o 
Nim tale powiedzieć, tę nadzieję, że my zwyciężymy, kiedy On nas zechce wypróbować, 
tylko z miłości. A więc my pokładamy nadzieję w Panu Bogu i możemy powiedzieć: „Panie 
Boże, chcielibyśmy, żebyś nie zawiódł się na nas. Żebyśmy nie zawiedli Twojej nadziei 
wobec tego, co Ty nam dzisiaj dajesz. Jak to będzie wyglądało, zobaczymy wieczorem. 
Ale chcemy wszyscy wygrać dzień ". 

o. Leon Knabit 

 

 

DzieńDzieńDzieńDzień    

    

 Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Nd. 1 XXXI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

UROCZYSTOŚĆ 
WSZYSTKICH  

ŚWIĘTYCH 

930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.-Sob. 2-7   1800 msze św.  

Pi. 6   I PIĄTEK MIESIĄCA 

 

1500 odwiedziny chorych 

1700 spowiedź , nabożeństwo do 
Krwi Chrystusa 

1800 msza św. 

Nd. 8 XXXII NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.-Sob. 9-14   1800 msze św.  

Śr. 11  WSPOMNIENIE ŚW. 
MARCINA 

1800 msza św. w intencji Ojczy-
zny 

Pi. 13  WSPOMNIENIE ŚW. 
JANA, BENEDYKTA, 
IZAAKA, MATEUSZA 

I KRYSTYNA 

1800 msza św.  

Nd. 15 XXXIII NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św., występ uczniów 
Gimnazjum z Radzanowa z 
programem „Odzyskanie Wol-
ności” 

1130 msza św.  

Po.-Sob. 16-21   1800 msze św.  

Nd. 22 XXXIV NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św., spotkanie dla ro-
dziców dzieci komunijnych, 

1130 msza św., spotkanie dla 
kandydatów do bierzmowania 

Po.-Sob. 23-28   1800 msze św.  

Nd. 29 I NIEDZIELA 
ADWENTU 

 930 msza św.   

1130 msza św.  

Po.  30  ŚWIĘTO ŚW. AN-
DRZEJA APOSTOŁA 

1800 msza św.  
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Pokoloruj obrazek 

Bajka nie bajka Bajka nie bajka Bajka nie bajka Bajka nie bajka     

Drewniany plot 

Marek nie miał łatwego charakteru. Jego ojciec dal mu pewnego dnia worek gwoździ i ka-

zał wbijać w okalający ogród płot - każdy brak cierpliwości, każda kłótnie miał dokumento-

wać jeden gwóźdź w płocie. Pierwszego dnia wbił ich 37. W następnych tygodniach na-

uczył sie panować nad sobą i liczba wbijanych gwoździ malała z dnia na dzień: odkrył, ze 

łatwiej jest panować nad sobą niż wbijać gwoździe. Wreszcie nadszedł dzień, w którym nie 

wbił ani jednego. Poszedł wiec do ojca i powiedział mu to. Wtedy ojciec kazał mu wyciągać 

z płotu jeden gwóźdź każdego dnia, w którym nie straci cierpliwości i nie pokłóci sie z ni-

kim. Mijały dni i w końcu Marek mógł powiedzieć: �- Wyciągnąłem z płotu wszystkie gwoź-

dzie. Wtedy ojciec zaprowadził go przed płot i rzekł: �- Spójrz ile w płocie jest dziur. Płot 

nigdy juz nie będzie taki, jak dawniej. Kiedy sie z kimś kłócisz, kiedy kogokolwiek i w jaki-

kolwiek sposób obrażasz zostawiasz w nim ranę. Możesz wbić człowiekowi nóż, a potem 

go wyciągnąć, ale rana pozostanie. Nieważne, ile razy będziesz przepraszał, rana pozo-

stanie; rana zadana słowem boli tak samo, jak rana fizyczna. Mów wiec ludziom miłe rze-

czy, uśmiechaj się sie zamiast martwić i denerwować, nie narzekaj, nie patrz na wroga 

wilkiem, a jeśli to możliwe postaraj sie zrobić coś, co wywoła, choć niewielki uśmiech na 

jego twarzy. Wiem, to nie jest łatwe, ale nikt nie mówi, że życie jest usłane różami i nie 

wymaga od nas żadnego wysiłku.  
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W jaki sposób moŜesz się stać częścią 

cudownej rodziny BoŜej                  cz.5                           
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c.d. W następnym numerze 
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Z notatnika wychowawcy 

RÓWNOŚĆ I RÓŻNICE RÓL W MAŁŻEŃSTWIE 

W pierwszym opisie stworzenia świata czytamy: „Stworzył więc Bóg człowieka, 
na swój obraz Boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz. 1,27). Jo Crois-
sant w książce pt. „Kobieta. kapłaństwo serca” tak oto  interpretuje ten fakt: Stworzyw-
szy najpierw Adama, człowieka mężczyznę i kobietę w jednym ciele, Bóg zobaczył, że 
nie jest dobrze, by człowiek był sam. Oddzielił więc kobietę od mężczyzny, by była mu 
pomocą. Człowiek jest stworzony jako mężczyzna i kobieta, męski i żeński. Nic nie 
wskazuje na najmniejszą przewagę jednego nad drugim. Są stworzeni równi godnością, 
a zarazem różni. Kobieta w historii długo nie była traktowana na równi, co do godności, 
z mężczyzną. Może dlatego ruchy feministyczne tak łatwo wniknęły w świadomość dzi-
siejszych społeczeństw. Jakie są tego konsekwencje? 

Najpierw trzeba określić role, jakie pełnić powinni kobieta i mężczyzna powoła-
ni do małżeństwa. Małżeństwo – jako wspólnota mężczyzny i kobiety musi nieść, tak dla 
kobiety jak i dla mężczyzny, ściśle określone zadania, zgodnie z ich powołaniem. Od 
zarania wieków role, jakie mieli pełnić mężowie, a jakie żony, były szczegółowo określo-
ne i niepodważalne. Współcześnie świat został jednak zupełnie wytrącony z równowagi, 
ponieważ tradycyjne poglądy dotyczące pojęcia męskości i kobiecości zostały przewar-
tościowane i ośmieszone. Przekonanie o konieczności równouprawnienia kobiet, w pod-
stawowych założeniach pozytywne – bo przecież nikt nie neguje prawa kobiet do nauki, 
do pracy, do udziału w życiu publicznym itp. – spowodowało błędne pojęcie o koniecz-
ności uwolnienia się kobiet spod dominacji mężczyzn. Kobieta, ze szkodą dla swej ko-
biecości, przejęła męskie wzorce. Spowodowało to pojęciowe zamieszanie zarówno 
wśród mężczyzn, jak i kobiet. Spiętrzyły się trudności w stosunkach pomiędzy płciami. 
Kobieta już nie wie, kim jest. Mężczyzna, którego męskość nie jest potrzebna, też utracił 
poczucie tożsamości i własnej wartości. 

Garstka radykalnych feministek, dotowana przez niektóre rządy i grupy intere-
sów, włączając do zrealizowania swoich poglądów media i socjologów, manipulując 
poglądami ludzi, umiała przedefiniować rolę kobiety. A przecież od tysięcy lat kobiety 
same utożsamiały się jako odpowiedzialne za wychowanie dzieci. Było to zaszczytne, 
godne największego uznania zadanie i nikt w to nie wątpił. W krótkim czasie pojęcie 
gospodyni domowej przerodziło się w symbol wyzysku i głupoty. Nie chodzi o to, by 
każda kobieta została matką lub gospodynią domową. Jednak te, które decydują się na 
ten trud, muszą stać się przedmiotem szczególnej ochrony, opieki i szacunku. 

W sytuacji gdy żona zajmuje się jedynie domem, łatwiej jest odnaleźć się mę-
żowi, gdyż pozwala mu się odkryć i podjąć swoje powołanie: ochraniać i utrzymywać 
rodzinę. Mężczyzna nigdy nie był tak niepewny swojej roli jak dzisiaj. Pozbawiony możli-
wości opiekowania się żoną, zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, czuje się niepo-
trzebny, odrzucony i często ucieka w narkomanię, alkoholizm, bezrobocie czy pracoho-
lizm. Powołanie kobiety do macierzyństwa (tylko kobiety, nie mężczyzny) budzi w kobie-
cie naturalną chęć stworzenia stabilnego domu i zdobycia stałych źródeł dochodów. 
Potrzebuje ona poczucia bezpieczeństwa – dla siebie i dla swych dzieci. To wszystko 
może i powinien zapewnić jej mąż. Dzięki temu odkrywa on sens poczucia prawdziwej 
męskiej dumy. Tak więc rola męża i żony jest, i powinna być, odmienna, ale jej wartość 
jest taka sama. Dużo łatwiej jest tym małżonkom, którzy znają ogólny zarys zadań, jakie 
do nich należą. W codziennych trudnych obowiązkach małżonkowie powinni sobie na-
wzajem pomagać. cd. s. 12.  
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"CUDOWNY OBRAZ MATKI BOŻEJ GÓRECKIEJ" 

Obraz ten ofiarowała, finansując jego wykonanie, Barbara 
Wydzierska (ok. 1654r.). 
Obraz przedstawia Niepokalaną z Dzieciątkiem na ręce i 
księżycem u stóp. 
Jest on obwieszony licznymi wotami, które świadczą wy-
mownie o otrzymywanych łaskach. 
Obecny obraz jest rekonstrukcją wykonaną przez prof. 
Hoppena z Akademii Sztuk Pięknych w Toruniu. 
Koronacji obrazu dnia 6 czerwca 1965 roku dokonał osobi-
ście Prymas Polski ks. Kardynał Stefan Wyszyński. 
  

 

  

"W roku 1079 po narodzeniu Chrystusa, Najjaśniejsza Mary-
ja Panna raczyła się objawić nad studzienką w żywej posta-
ci jaśniejącej niebieskim blaskiem, trzymając na łonie Bo-
skie Dzieciątko." 
(Roczniki Serafickie - Kronika Konwentu Ojców Bernar-

dynów) 
"STUDZIENKA Z CUDOWNĄ WODĄ" 

Na "Placu Objawienia" mieści się studzienka, z wodą o wła-
ściwościach leczniczych potwierdzonych w testach przez 
Wydział Farmaceutyczny Zakładów Chemii Nieorganicznej i 
Analitycznej Akademii Medycznej w Poznaniu. Do tego miej-
sca przyjeżdżają ze swoimi nieszczęściami pielgrzymi z ca-
łego kraju, aby zaczerpnąć wody i pomodlić się przed Cu-
downym Obrazem Matki Bożej Góreckiej. 

Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej 

Górka Klasztorna k. Łobżenicy w woj. wielkopolskim to najstarsze w Polsce 

Sanktuarium Maryjne. Matka Boża objawiła się w tym miejscu pasterzowi w roku 1079. 

Dzisiaj miejsce to jest znane z Cudownego Obrazu Matki Bożej Góreckiej oraz studzien-

ki, w której woda z chwilą ukazania się Maryi nabrała cudownych właściwości. Opiekuna-

mi tego miejsca są od 1923 roku Misjonarze Świętej Rodziny.  

Na przestrzeni dziejów naszej Ojczyzny, przeciwnicy Boga i kultu maryjnego 

wielokrotnie starali się wymazać to miejsce z kart historii, wymazać pierwsze ślady kultu 

Maryi i wiary Polaków. Tak było w okresie protestantyzmu, w czasie najazdu Szwedów, w 

czasach zaborów, czy też podczas II wojny światowej, kiedy to w Górce stworzono obóz 

zagłady dla duchowieństwa, okolicznych mieszkańców i jeńców angielskich. Wielokrotnie 

skazywano to Boga i Jego wyznawców, wielokrotnie doświadczano to miejsce cierpie-

niem i krzyżem. 

 

 

           Święci na każdy dzień – listopad 
1 Listopad 1 Listopad 1 Listopad 1 Listopad Wszystkich Świętych Warcisława Ruperta 
 
"Święci są jak grupy drzew. Każde z nich przynosi 

inne owoce, ale czerpie wodę z tego samego źró-

dła. Uczynki jednego świętego różnią się od uczyn-

ków innego, ale we wszystkich nich działa ten sam 

Duch" - pisał Jan Karzeł, mąż, który sam został 

świętym. Oby i ten, który czyta te słowa, był zawsze 

cały dla Boga. Czcząc dzisiaj świętych Pańskich, 

nie zapominajmy, że Bóg chce, aby każdy z nas był 

święty. 

2 Listopad 2 Listopad 2 Listopad 2 Listopad Malachiasza Bogdana Tobiasza Bożydara 

Rajmunda Ambrożego 
Św. Malachiasz, biskup, kardynał (1094-1148). Urodził się w Armagh (Irlandia). Ojciec 

był lektorem w szkole klasztornej. Malachiasz otrzymał święcenia kapłańskie w 1119 ro-

ku. W cztery lata później został biskupem w Connor, a następnie w Down. Prowadził ży-

cie ascety Kiedy Malachiasz był w Rzymie, Innocenty II mianował go swoim legatem na 

Irlandię. Podczas podróży zatrzymał się w Clairvaux, gdzie zaprzyjaźnił się ze św. Ber-

nardem. W Irlandii, ewangelizując swą ojczyznę, założył liczne klasztory. W czasie na-

stępnej wyprawy na kontynent zmarł w Clairvaux. Św. Bernard nazywał Malachiasza 

"biskupem-prorokiem". Być może powaga Świętego zaważyła na tym, że Malachiaszowi 

zaczęto przypisywać przepowiednię o papieżach i ich pontyfikatach, którą odnaleziono 

dopiero w 1595 roku. Kanonizował go Klemens III (1190). 

3 Listopad Marcina Sylwii Chwalisława Huberta Bogumiła RupertaŚw. Mar-

cin de Porres urodził się 9 grudnia 1569 roku w Limie. Był nieślubnym dzieckiem Mulatki 

Anny Valasquez i hiszpańskiego szlachcica Juana de Porres - późniejszego gubernatora 

Panamy Marcin przerwał studia medyczne i pracował jako felczer-balwierz. Mimo sprze-

ciwu ojca wstąpił do dominikanów gdzie do końca życia jako brat zakonny prowadził infir-

merię (szpitalik zakonny). Opiekował się tam nie tylko chorymi zakonnikami, ale wszystki-

mi, którzy przychodzili, niezależnie od ich pozycji społecznej i koloru skóry Dobroć okazy-

wana chorym, opuszczonym, nieszczęśliwym uczyniła z niego żywą legendę. Spędzał 

wiele czasu, zwłaszcza w nocy na modlitwie i surowej pokucie. Miał szczególne nabożeń-

stwo do Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Otrzymał od Boga wiele łask, między 

innymi dar czytania w ludzkich sercach i sumieniach. Mistyk.Zmarł 3 listopada 1639 roku. 

Beatyfikował go Grzegorz XVI (1837), kanonizował Jan XXIII (1962). Patron fryzjerów 

pielęgniarek, robotników szkół i telewizji w Peru. 

W IKONOGRAFII św. Marcin przedstawiany jest w habicie dominikańskim. Jego 

atrybuty to: anioł trzymający bicz i łańcuch, koszyk chleba, a obok mysz, krzyż, różaniec. 
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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 powin-
n i  dos ta rc zyć  zaś wiadc zen ia  o  uc zęs zczan iu  na  ka techezę .  
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  
zawierany jest ślub tzw. konkordatowy). 
Narzeczeni powinni uczestniczyć w konferencji przedmałżeńskiej.  
Proszę wcześniej ustalić termin spotkania.  

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.  

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ 

Msze święte: 

Niedziela: godz. 930, 1130  

Dni powszednie: godz. 1800  

l piątek miesiąca: od godz. 1500 komunia chorych, osoby zgłoszone 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. 1045  
Koło Żywego Różańca– ostatnia niedziela miesiąca o godz. 1030  
Schola - wtorek o godz. 1630  
Kółko Misyjne - czwartek o godz. 1630  

 Spowiedź 15 min. przed każdą Mszą św.  

Kancelaria czynna w po każdej Mszy św. w dzień powszedni. 

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

„ Jezu pierwszą i najważniejszą rzeczą, o którą 
Cię proszę, jest prośba o to, bym była święta. 
Chcę bardzo cierpieć, by wynagrodzić Ci za 
grzechy ludzi, szczególnie tych najbardziej złych. 
Chciałabym być palącą się dzień i noc przed 

tabernakulum lampką.” Trudno uwierzyć, że tak dojrzałą prośbę mogła napi-
sać niespełna sześcioletnia dziewczynka. Była nią Antonietta Meo. Nennoli-
na, bo tak nazywali ją najbliżsi, urodziła się 15 grudnia 1930 roku w Rzymie. 
Jej rodzina był bardzo wierząca, rodzice codziennie uczestniczyli w Eucha-
rystii. Dziewczynka uwielbiała się bawić, wszędzie jej było pełno, aż do fe-
ralnego dnia, kiedy bawiąc się w ogrodzie, rozbiła sobie kolano kamień. Le-
karze stwierdzili, że nie jest to zwykłe stłuczenie. Nennolina była chora na 
raka. Diagnoza oznaczała amputację lewej nogi. Gdy opatrywano jej bolącą 
ranę, cierpienie ofiarowała Panu Bo-
gu za papieża, za Kościół, misjona-
rzy, pokój na świecie i zbawienie 
grzeszników. Często przy bolesnych 
zabiegach mawiała: teraz jadę, jako 
misjonarka do Afryki. Boga nazywała 
Tatą, Maryję- mamusią. Do Boga 
Ojca napisała ponad 100 listów. Oto 
jeden z nich „Kochany Tato, dziś bar-
dzo kaprysiłam. Jutro postaram się 
być grzeczniejsza i mam nadzieję, że 
spełnię wiele dobrych uczynków. Ko-
cham Cię bardzo, ale dziś skłamałam 
i proszę, byś mi przebaczył. Proszę 
Cię o to z całego serca, ponieważ 
odczuwam wielki ból.” 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
chętnych na spotkania scholki i kółka 
misyjnego! 

     Siostry Misjonarki Krwi Chrystusa 

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

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 listopadzie 

Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii przy-
gotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc zapraszam w 
sobotę na godz. 1845 mieszkańców Rogozina z ulic: 

• Spokojna na 7 listopada,  

• ul. Morelowa na 14 listopada,  

• ul. Strażacka na 21 listopada,  

• ul. Kwiatowa  na 28 listopada,  

• Ul. Wiosenna na 5 grudnia /część do skrzyżowania z ul. Słoneczną/.  

Zachęcam także, aby grupa przygotowująca świątynię w miarę możliwości za-
troszczyła się o kwiaty, które prosiłbym aby do piątku lub w sobotę dostarczyć do 
kościoła. Dziękuję wszystkim parafianom za zrozumienie potrzeb i za dobrowolne 
włączenie się w „akcję sprzątanie naszej świątyni”.  

Ciąg dalszy ze s. 6. 

Umożliwia to im lepiej się rozumieć i szanować pracę współmałżonka. 
Uczymy się także w ten sposób roli tego drugiego, bo zdarzają się w życiu takie 
momenty, gdy musimy ją podjąć. 

Role żony – matki i męża – ojca są bardzo trudne i odpowiedzialne. Już od 
dzieciństwa powinniśmy się do nich przygotowywać. Któż, jak nie rodzice, musi o 
to zadbać? Dziewczynki już z natury chętnie bawią się w dom i w zabawie przyjmu-
ją role właściwe swojej płci. Naśladują w tym matkę. Chłopcom jest trudniej naśla-
dować ojca, który pracuje poza domem (zjawisko niedzielnych małżeństw), gdyż 
nie mogą go obserwować przy pracy. Często widzą go tylko, gdy odpoczywa po 
pracy, czyta gazetę, ogląda telewizję itp. Nie zwalnia to jednak rodziców z obo-
wiązku uczenia tej roli. Tymczasem jakie wyobrażenie o roli ojca może mieć taki 
chłopiec, któremu matka podaje wszystko pod nos, pakuje tornister, sprząta pokój. 
Kiedy on ma się nauczyć odpowiedzialności za siebie, a co dopiero za żonę i dzie-
ci?  

Pomyślmy już dzisiaj o przyszłości naszych dzieci i pomóżmy im odważnie 
podjąć role w ich rodzinach, wszak takie właśnie jest nasze – rodziców zadanie. 

        MG 


