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 W przeciwieństwie do darów, których Duch udziela w różnym stop-

niu różnym osobom oraz charyzmatów będących wyłącznym dziełem Du-

cha, owoce są wynikiem współpracy łaski z wolnością człowieka i są jed-

ne i te same dla wszystkich. Nie każdy może być apostołem, nie wszyscy 

otrzymają dar języków czy uzdrawiania. Wszyscy natomiast mogą być 
cierpliwi, pokorni itp. 

 Owoce są zatem efektem ścisłej współpracy człowieka z Duchem 

Świętym. Przez życie sakramentalne, modlitwę, formację oraz ciągłą pra-

cę nad sobą można je osiągnąć. 
 Tradycja Kościoła mówi o dwunastu owocach Ducha Świętego, a 

wymienia je wszystkie św. Paweł w Liście do Galatów. (Ga 5,22-23). Z tą 
uwagą, że współczesne przekłady mówią w tym miejscu o dziewięciu 

owocach, natomiast tradycja przejęła listę dwunastu ze starego łacińskie-

go tłumaczenia: tzw. Wulgaty Klementyńskiej. 

1. Miłość 
To imię samego Boga (1 J 4,8). Całe dzieło stworzenia, a później dokona-

ne przez Jezusa dzieło naszego zbawienia podyktowane było z miłości. 

Zatem nowe przykazanie, które Chrystus nam pozostawił nie mogło doty-

czyć niczego innego, jak tylko miłości: „Przykazanie nowe daję wam, 

abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem” (J 13,34). A 

co jest istotą każdej autentycznej miłości? Szukanie dobra drugiego 

człowieka, dawanie się mu w darze. Jak to czynić w praktyce? 

„Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; 
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście 

Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przy-

szliście do Mnie” (Mt 25,35n.). 

2. Radość 
Nie ma nic wspólnego z powszechną dziś wesołkowatością, którą zazwy-

czaj człowiek przykrywa nędzę swojego poranionego serca. Radość wy-

pływa wprost z miłości (J 15,9-11), ze świadomości, że Pan mnie kocha i 

jest przy mnie nawet pośród cierpień i trudności. W tym tkwi m.in. no-

wość chrześcijańskiej radości. 

 Wbrew temu, co mówi świat, możemy być radośni i nieść ją in-

nym nawet wtedy, gdy cierpimy.  Bo ona nie ma nic wspólnego z posia-

daniem. Gdzie odnaleźć taką radość? W szczerej spowiedzi, w uczynkach 

miłości wobec bliźniego, w tym, że potrafię się autentycznie ucieszyć sły-

sząc o dobru i szczęściu, które spotkało. /c.d.s. 3/ 
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3. Pokój 

Odnieść można wrażenie, że więcej się o nim mówi niż go przeżywa. 

Tym bardziej jest to niepokojące. I nie chodzi tu tylko o pokój między 

narodami. Owocem Ducha Świętego jest przede wszystkim pokój w ser-

cu, który pozwala stawiać czoła przeciwnościom. Taki pokój jest świa-

dectwem obecności w nas samego Ducha oraz Bożego królestwa. Pokój 

Boży to dar Zmartwychwstałego (J 20,19), nieodzownie towarzyszy on 

miłości i radości, wykracza poza wszelkie nasze rozumienie pokoju.Pokój 

Boży w moim sercu jest jednocześnie zadaniem dla mnie. 

“Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani 

synami Bożymi” (Mt 5,9). Każdy z nas jest wezwany, by jakoś działać na 

rzecz pokoju. Tu wcale nie trzeba szukać konfliktów zbrojnych. Brak po-

koju odzwierciedla się w bardziej podstawowych relacjach, w rodzinie, 

sąsiedztwie, szkole czy pracy. Jeśli mamy w sobie Boży pokój, to jako 

synowie Boży nie bójmy się wejść między zwaśnione strony: sąsiadów, 

kolegów i koleżanki czy rodzinę. Wymaga to jednak ogromnej delikatno-

ści i rozwagi. Dlatego potrzeba dużo modlitwy i miłości. 

4. Cierpliwość 
Cierpliwość w Piśmie Świętym to ufne trwanie w nadziei, to oczekiwanie 

na wyzwalające działanie Boga w moim życiu, pozwalające przetrwać 
najgorsze kryzysy i cierpienia. O miłości św. Paweł w swoim hymnie pi-

sze, że jest cierpliwa (1 Kor 13,4). Zatem winna ona stale tej miłości to-

warzyszyć, zarówno wobec siebie jak i drugiego człowieka. Bywa, że 

bardzo łatwo przychodzi nam usprawiedliwiać własne niedoskonałości, 

lecz nie potrafimy tego uczynić wobec tych, którzy nam w jakikolwiek 

sposób zawinili. Bywa też, że nie potrafimy być cierpliwi wobec samych 

siebie, wciąż wyrzucając sobie popełnione przewinienia. To jest doskona-

łe miejsce do ćwiczenia się w cierpliwości.  W pierwszym przypadku za-

miast siebie usprawiedliwiać należy pamiętać, że sam często zawodzę, to 

pozwoli ze zrozumieniem spojrzeć na bliźniego. W drugim warto mieć na 

uwadze, że nikt doskonały się nie urodził i wszyscy popełniamy błędy. 

Cierpliwość podyktowana miłością otwiera drogę do przebaczenia 
zarówno sobie jak i bliźniemu.  

5. Uprzejmość 
Ma ona wymiar jednoczący, budujący mosty między ludźmi. Jest oznaką 
nie tylko naszej kultury osobistej, lecz także szacunku i otwartości. To dla 

nas chrześcijan również konsekwencja dostrzegania w drugim człowieku 

Chrystusa. /c.d.s. 4/ 
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Ona skutecznie toruje drogę do pojednania i zażegnania sporów. By-

wa kluczem do serca bliźniego, szczególnie wtedy, gdy jesteśmy w kon-

flikcie. Wyrażają ją uśmiech oraz trzy niby proste słowa: proszę, przepra-

szam, dziękuję. 
6. Dobroć 
Wynika z mojego zjednoczenia z Bogiem. Jest gotowością “do wszelkie-

go dobrego czynu” (Tt 3,1). To nie tylko czynienie dobrych uczynków. 

To także dostrzeganie w drugim człowieku dobra, nawet wtedy, gdy 

wszystko mówi mi: “znienawidź go!”. Dobroć płynąca z serca jest wy-

czuwalna przez innych, tworzy wokół nas atmosferę dobroci, która przy-

ciąga i daje radość tym, którzy nas spotykają. 
 Należy się w niej wciąż ćwiczyć, to znaczy być dobrym dla innych, 

ale i przyjmować z wdzięcznością dobro od drugiego. Doskonale oddał 

to św. Brat Albert: “Powinno się być dobrym jak chleb, powinno się być 
jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs 

dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny”. 

7. Wspaniałomyślność 
Wielkoduszność to postawa, która stale szuka dobra dla drugiego czło-

wieka. Nakierowana jest na dobro bliźniego. Cechuje się w tym swego 

rodzaju spontanicznością, nie planuje wielkich działań, jest pierwszym 

odruchem wobec napotkanej siostry lub brata. 

8. Łaskawośća 

O miłości św. Paweł napisał, że jest łaskawa (1 Kor 13,4). Oznacza ona 

skłonność do czynienia dobra nie tylko wobec tych, których kochamy, 

lecz przede wszystkim wobec osób, które przez swoje postępowanie na 

to nie zasługują lub po prostu ich nie znamy. Łaska to przecież dar, na 

który się nie zasługuje. To miłosierdzie przejawiające się na przykład w 

wypełnianiu uczynków względem duszy i ciała, o których mówi kate-

chizm.  

9. Wierność 
Jest podstawą zaufania. To trwanie przy podjętych świadomie i dobro-

wolnie zobowiązaniach pomimo przeciwności.  Jest naśladowaniem wier-

ności samego Boga wobec człowieka, który nie pozostawił go pod władzą 
śmierci, lecz posłał swojego Syna, aby dokonał dzieła zbawienia. Wier-

ność jest cechą, która wyraża miłość, kieruje się prawdą i przeciwstawia 

kłamstwu i oszustwu. Nawet jeśli dopuściło się niewierności, to wciąż 
jest czas, by na jej drogę powrócić.  /c.d.s. 5/ 
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10. Skromność 
Rodzi się z umiarkowania. Człowiek skromny cechuje się wewnętrzną 
równowagą płynącą z prostoty i uporządkowania. Chrześcijanin w skrom-

ności ma świadomość, że wszystko co potrafi i posiada jest darem Bo-

żym, stąd nie będzie przeceniał ani nie doceniał swoich umiejętności, a za 

ich pochwałę ze strony drugiego serdecznie podziękuje także Bogu. 

Skromność cechuje niepretensjonalność, spokój, właściwe traktowanie 

drugiego człowieka, ubiór i mowa. Jest to owoc, który bardzo mocno 

oddziałuje na otaczający świat, który bardzo mocno nas określa. 

11. Wstrzemięźliwość 
Oznacza opanowanie, umiarkowanie lub powstrzymywanie się od czegoś. 
Owoc ten pozwala rozsądnie korzystać z powierzonych sobie dóbr i 

zgodnie z ich przeznaczeniem oraz dozwolonych przyjemności, a czasem 

rezygnację z nich dla innych celów podyktowanych z miłości. 

Wyrażać się może w bardzo wielu aspektach naszego życia, np. rezygna-

cja z alkoholu, palenia papierosów czy objadania się. Można być wstrze-

mięźliwym w oglądaniu telewizji, graniu na komputerze, przesiadywaniu 

na Facebooku. Warto ćwiczyć się we wstrzemięźliwości w stosunku do 

spraw, które sprawiają nam największe problemy. 

12. Czystość 
Dotyczy całego człowieka, a wypływa z faktu, że ciała nasze są świąty-

niami Ducha Świętego (1 Kor 6,19-20). Zatem cały człowiek ma służyć 
budowaniu królestwa Bożego już tu na ziemi. “Błogosławieni czystego 

serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8).To warunek zbawienia. 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa   

 W Kościele katolickim czerwiec jest miesiącem poświęconym Jezu-

sowi Chrystusowi, którego czcimy w sposób szczególny w nabożeń-
stwach dedykowanych Jego Najświętszemu Sercu. Początki tej modlitwy 

sięgają XVII wieku, kiedy to w klasztorze sióstr wizytek w Paray-le-

Monial  we Francji, jedna z sióstr – św. Małgorzata Maria Alacoque do-

świadczyła wielu objawień Najświętszego Serca Jezusowego. Pan zażądał 

od niej, by rozpoczęła starania o zatwierdzenie w Kościele liturgicznego 

święta ku czci Jego Najświętszego Serca. /c.d.s. 6/ 
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 W Polsce nabożeństwa czerwcowe odmawia się od 1857 roku. 

Składa się ono z dwóch podstawowych elementów: 

- adoracji Najświętszego Sakramentu 

- Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

 Oryginalny tekst liczył 27 wezwań. Obecna Litania zawiera 33 

prośby-wezwania, upamiętniając symboliczną liczbę lat życia Jezusa na 

ziemi. Wielkim czcicielem Serca Jezusowego był Ojciec Święty Jan Pa-

weł II. W Elblągu w 1999 roku powiedział: „Cieszę się, że ta pobożna 

praktyka, aby codziennie w miesiącu czerwcu odmawiać albo śpiewać 
Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, jest w Polsce taka żywa i 

ciągle podtrzymywana”. Jest to zadanie dla nas – katolików, aby te nabo-

żeństwa przetrwały i były kultywowane przez kolejne pokolenia. Kiedy 

mówimy przy każdym wezwaniu „Serce Jezusa”, miejmy na myśli Jezu-

sa, który kocha nas miłością boską i ludzką. Niech te medytacje i modli-

twy pomogą nam otworzyć się na głębszą przyjaźń z Jezusem. 

W naszej parafii nabożeństwo czerwcowe odprawiane jest w dni po-

wszednie po wieczornej mszy świętej a w niedzielę po mszy o 1130. 

Papież Franciszek, Obłudnik zawsze jest pochlebcą 

 Prawdziwy chrześcijanin nie może być obłudny, a obłudnik nie jest 

prawdziwym chrześcijaninem — Papież Franciszek używa języka bezpo-

średniego przestrzegając przed pokusą dwulicowości. Mówił o tym, roz-

ważając fragment Ewangelii Marka (12, 13-17), w którym paru faryze-

uszy i zwolenników Heroda usiłuje przyłapać Jezusa na błędzie.  W tym 

fragmencie jest pewne słowo, którego Jezus używa na określenie uczo-

nych w Prawie: „Lecz On poznał ich obłudę”. Są obłudnikami, ponieważ 
pokazują jedno, a myślą co innego. Nie ma nic dalszego od Jezusa; obłu-

da nie jest  językiem chrześcijan. Lecz skoro Jezusowi zależy na ujawnie-

niu tej cechy, dobrze będzie zrozumieć ją do głębi, wskazać, jak postępu-

ją ludzie obłudni. Przede wszystkim, obłudnik jest zawsze pochlebcą. I 

tak, oni zwracają się do Jezusa, mówiąc do Niego: „Nauczycielu, wiemy, 

że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy. /c.d.s. 7/ 

B.M. 
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 Bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie 

nauczasz”. Posługują się zatem owym pochlebstwem, które zmiękcza ser-

ce i łagodzi życie. Można to dobrze zrozumieć także, gdy ponownie prze-

czytamy fragment Ewangelii: faryzeusze, aby wystawić Jezusa na próbę, 
schlebiają, żeby On uwierzył i wpadł w pułapkę. To jest metoda obłudni-

ka: daje ci do zrozumienia, że chce twojego dobra, wbija cię w pychę, 
żeby osiągnąć swój cel. Jest też drugi aspekt, na który należy zwrócić 
uwagę — zawiera się w tym, co robi Jezus. W obliczu gestu obłudnika, 

który ze swoją dwulicowością zadaje pytanie słuszne, lecz z niegodziwą 
intencją — pytają: „Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?” — Je-

zus rzekł do nich: 'Czemu wystawiacie Mnie na próbę? Przynieście Mi 

denara, chcę zobaczyć'. Taka jest metoda Jezusa: obłudnikom i ideologom 

odpowiada odwołując się do rzeczywistości. Rzeczywistość jest taka jaka 

jest, wszystko inne jest albo obłudą, albo ideologią. Dlatego Jezus mówi: 

„Przynieście Mi denara”. Chce bowiem pokazać rzeczywistość i odpo-

wiedzieć roztropnie: „Oddajcie (...) cezarowi to, co należy do cezara, a 

Bogu to, co należy do Boga”. Trzeba wskazać na trzeci aspekt związany z 

językiem obłudy, a mianowicie, że jest to język zwodniczy. Bowiem ob-

łuda niszczy, zabija, zabija osoby, wydziera osobowość i duszę osoby. 

Zabija wspólnoty. Dlatego Pan Jezus powiedział nam: 'Niech wasza mo-

wa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi'. Te ja-

sne słowa dają nam dziś do zrozumienia, jak wiele zła wyrządza Kościo-

łowi obłuda.  Jak wiele zła powodują ci chrześcijanie, którzy ulegają tej 

grzesznej postawie. Obłuda posługuje się tym samym językiem co diabeł. 

Dlatego prośmy Pana, aby nas strzegł przed popadnięciem w ten nałóg 

obłudy, maskowania swojej postwy,   lecz ze złymi intencjami. Oby Pan 

dał nam tę łaskę: 'Panie, spraw, bym nigdy nie był obłudnikiem, bym 

umiał mówić prawdę, a jeżeli nie mogę jej powiedzieć, obym milczał, ale 

nigdy, nigdy niech nie będzie obłudy' 

Na podstawie www.opoka.org.pl M. Piotrowska  
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 Prawosławie – jedno z głównych wyznań chrześcijańskich, obok kato-

licyzmu i protestantyzmu, powstałe po podziale chrześcijaństwa w XI w. Od-

rzuca  m.in. nieomylność papieża, uznaje siedem sakramentów, nie uznaje 

czyśćca, czci się  obrazy i relikwie ale nie ma kultu posągów. W kapłaństwie 

rozróżnia się trzy stopnie: diakonat, kapłaństwo i biskupstwo. Kapłani mogą 
się żenić, ale przed przyjęciem święceń. Jak wygląda Bóg prawosławnych? 

Trudno Go opisać. To tak, jakbyśmy próbowali opowiedzieć, jak wygląda 

miłość, nadzieja, wiara. Nie widzimy ich, a przecież są. Zobaczyć Boga nie 

jest jednak całkiem niemożliwe. Człowiek może zobaczyć, usłyszeć i poczuć 
Go w swoim sercu, szczególnie podczas modlitwy. A Syna Bożego Jezusa 

Chrystusa widzimy na ikonach w cerkwi – w domu modlitwy prawosław-

nych. Najważniejszym miejscem w cerkwi jest prezbiterium, gdzie znajduje 

się ołtarz. Przed ołtarzem ksiądz zwykle sprawuje prawosławne nabożeń-
stwo. Prezbiterium oddziela od nawy, gdzie stoją wierni, przegroda z ikon 

zwana ikonostasem. Ozdobne drzwi w jej środkowej części to tzw. Drzwi 

Królewskie. Przez nie, i to tylko podczas nabożeństwa, mogą wchodzić du-

chowni. Także poza nabożeństwami do prezbiterium mają wstęp tylko męż-
czyźni-duchowni i ci, którzy im pomagają. Jak zachowuje się w prawosławiu 

człowiek religijny? Człowiek wyznania prawosławnego modli się rano i wie-

czorem, przestrzega postów, chodzi do cerkwi, obchodzi święta, wychowuje 

dzieci w wierze, przestrzega przykazań. A przede wszystkim próbuje się 
upodobnić do Chrystusa. Bo naśladowanie go to cel każdego wyznawcy pra-

wosławia. Trzeba być każdego dnia coraz lepszym człowiekiem, kochać Bo-

ga, świat, który stworzył, innych ludzi i siebie. Czy można zgrzeszyć tylko 

trochę? Grzech to zawsze coś niedobrego. Nie ma w prawosławiu podziału 

na grzechy ciężkie i lekkie. Każdy odsuwa człowieka od Boga. Kradzież, 
kłamstwo, ale też zrobienie komuś przykrości, plotkowanie, zadzieranie no-

sa.  Na szczęście w chrześcijaństwie ten, kto zgrzeszył, może się wyspowia-

dać. W prawosławnym kościele spowiedź wygląda w ten sposób, że osoba 

która się chce wyspowiadać, prosi o to duchownego i razem z nim podchodzi 

do pulpitu z krzyżem i Ewangelią. Wierny kładzie prawą dłoń na krzyżu i 

zaczyna spowiedź. Na pierwszy ogień idą grzechy wobec Boga, potem wo-

bec bliźnich, wreszcie wobec siebie. Trzeba mówić całą prawdę. Ksiądz jest 

świadkiem tego wyznania, pomaga spowiadającemu by udzielić na koniec 

rozgrzeszenia. Czy wszystkie prawosławne kobiety noszą na głowie chustki?  

Zgodnie z tradycją kobiety powinny modlić się z nakrytą głową. Nie musi to 

być chustka. Może być szal lub kapelusz. Tej zasady przestrzegają przede 

wszystkim głęboko wierzące panie. Przedstawicielki młodszego pokolenia 

bardziej swobodnie odnoszą się do tego zwyczaju. /c.d.s. 9/ 
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Dlatego w cerkwiach coraz częściej można spotkać kobiety bez nakrycia gło-

wy. Z kolei mężczyźni, modląc się, głów nie nakrywają. Wyjątek stanowią 
duchowni, którzy zakładają specjalne czapki. W zależności od godności ka-

płańskiej są to: mitra, kamiławka lub skufia. Każdy prawosławny nosi na 

szyi krzyżyk. Często ten sam, który dostał podczas chrztu.Ile ikon znajduje 

się w prawosławnym domu? Ikony, czyli obrazy religijne malowane na de-

sce, umieszcza się na specjalnych półeczkach i stoją w  domu w tzw. świę-
tym kąciku. Najlepiej, jak jest skierowany na wschód – w kierunku Jerozoli-

my i innych świętych miejsc. Ikon w prawosławnym mieszkaniu jest co naj-

mniej kilka. Najważniejsza jest ta ze ślubu gospodarzy. Może być jedna albo 

dwie: najczęściej panna młoda dostaje od rodziców Matkę Bożą, a pan mło-

dy Chrystusa. Potem ikony patronów domowników lub ważnych dla nich 

świętych. Dom, zanim zamieszka w nim rodzina, powinien być wyświęcony. 

Jest na to specjalny obrzęd. Ksiądz modli się, kropi święconą wodą, stawia 

krzyżyk w czterech stronach świata, zapala świece, okadza i czyta Ewange-

lię. Razem z nim modlą się domownicy. W chwili wyświęcenia dom dostaje 

swojego anioła stróża, który opiekuje się murami i całą rodziną. Jak wygląda 

w prawosławiu chrzest? W prawosławiu dziecko chrzczone jest możliwie jak 

najszybciej po urodzeniu. Często czterdzieści dni po porodzie. Wcześniej, 

dokładnie ósmego dnia po narodzeniu, dziecko otrzymuje imię. Kapłan czyta 

wtedy nad nim specjalne modlitwy – w domu albo w cerkwi. W dniu chrztu 

rodzice przynoszą niemowlę do cerkwi. Są z nimi rodzice chrzestni, którzy 

zgodnie z tradycją mają odpowiadać za wychowanie dziecka w wierze pra-

wosławnej. To oni podczas ceremonii trzymają niemowlę na rękach. To tak-

że oni wyznają w jego imieniu wiarę w Boga i wyrzekają się szatana, a także 

proszą Boga, aby przyjął dziecko do swojego kościoła. Po tym następuje mo-

ment najważniejszy: namaszczenie błogosławionym olejem i moment chrztu. 

Kapłan bierze malca na ręce i trzykrotnie całkowicie zanurza go w chrzciel-

nicy. Bezpośrednio po chrzcie następuje bierzmowanie. Kapłan namaszcza 

malca świętym krzyżem, stawiając mu znak krzyża na czole, oczach, nosie, 

ustach, uszach, piersi, rękach i nogach. Następnie trzy razy obnosi dziecko 

wokół chrzcielnicy. Na zakończenie ksiądz bierze malutkie nożyczki i obcina 

pierwsze włoski. Postrzyżyny są znakiem wierności i poddaństwa Chrystuso-

wi jako Panu i Władcy. Po chrzcie i bierzmowaniu dziecko staje się pełno-

prawnym członkiem Cerkwi i może już przystępować do Świętej Komunii. 

Przygotowała na podstawie Bozie, czyli jak wygląda Bóg K. Oponowicz - B. Kapo-

wicka 
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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 Niech nasza droga będzie wspólna.  

Niech nasza modlitwa będzie pokorna.  

Niech nasza miłość będzie potężna.  

Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego,  

co się tej nadziei może sprzeciwiać.   
Św. Jan Pawseł II 
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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 

31 maja br. świętowaliśmy Uroczystość Ciała i Krwi Pana Jezusa czyli Boże 

Ciało. Wyrażam ogromną wdzięczność wszystkim, którzy włączyli się w 

przygotowywanie ołtarzy. Dziękuję OSP, asyście, chórowi, KZR, dzieciom 

komunijnym z klasy III i IV, ministrantom, dziewczynkom sypiącym kwiaty, 

obsłudze kościoła i innym grupom parafialnym, które włączą się do wspólnej 

modlitwy i procesji.  

W III niedzielę miesiąca maja zebraliśmy na budową plebani 1980 PLN. Ser-

deczne Bóg zapłać. Do końca czerwca zakończą się prace hydrauliczne we-

wnątrz obiektu plebani. 

Serdecznie dziękuję Państwu za wsparcie udzielone Hospicjum św. U. Le-

dóchowskiej w Płocku podczas akcji Pola Nadziei. Zebraliśmy 1365,95 PLN. 

Wyrazy uznania dla wolontariuszy i dzieci ze świetlicy Przystanek. Dziękuję 
panu T. Kordze za udział w liturgii i słowa skierowane do naszej parafii. Co-

roczna obecność pana Prezesa Stowarzyszenia Hospicjum jest dla naszej para-

fii uznaniem i potwierdzeniem dla Państwa otwartego i dobrego serca, które 

wyraża się w ofiarności.  

Zapraszam do wypełnienia formularza na stronie oferty.orange.pl/internet. Im 

więcej osób wypełni ten wniosek to szybciej do nas „dojdzie” Światłowód.  

Zapraszam na kolejny XII PIKNIK Parafialny 30 czerwca br. O 1000 rozpocznie 

się w kościele VII Festiwal Chórów Cantate Rogozino’18. Od 1400 rozpoczną się 
różne zabawy i gry dla dzieci: gry planszowe, zajęcia na deskorolce, rodzinne 

zawody, turniej piłkarski o Puchar Św. Faustyny. A o godz. 1600 sztuka teatralna 

pt. Kozucha Kłamczucha. Sztuka przygotowana przez rodziców specjalnie dla 

dzieci. Teren wokół kościoła i Domu Kultury. Natomiast 1 lipca od 1300 Rajd Ro-

werowy drogami wokół Rogozina. Rajd zakończony  posiłkiem.  

OGŁOSZENIA 

Ks. J.Wisniewski 

 Zapraszamy na wspólny wyjazd 9 czerwca br. /sobota/ dzieci komunijnych do 

Rawy Mazowieckiej. Więcej informacji u pani katechetki A. Tyńskiej.  

Zapraszam na wystawę poświęconą Jozefowi Piłsudskiemu, która w  ramach 

obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości. Dziękuję pani prof. St. Pietrzak

-Kociędze i panom: K. Czerwińskiemu, J. Balskiemu i J. Kwasiborskiemu za 

pomoc w  ustawienie jej w świątyni. Bóg zapłać.  
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Dzień  Niedziela Dzień  

powszedni 

Terminy 

Pi. 1  I PIĄTEK MIESIĄCA 1700 spowiedź, nabożeństwo 
do Krwi Chrystusowej 

1800 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Nd. 3 IX NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Po.-So. 4-9   1800 msze św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Nd. 10 X NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Po.-So. 11-17   1800 msze św., nabożeństwo 

czerwcowe 

Nd. 17 XI NIEDZIELA  
ZWYKŁA 

 930 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo 
czerwcowe,  

Po.-So. 19-24   1800 msze św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Pi.. 22  NABOŻEŃSTWO  

DO MIŁOSIERDZIA  

BOŻEGO 

1800 msza św. ZAKOŃCZENIE 
ROKU SZKOLNEGO 

Nd. 24 XII  NIEDZIELA  
ZWYKŁA  

UROCZYSTOŚĆ NARO-
DZINY ŚW. JANA 

CHRZCIELA 

930 msza św.  
1130 msza św., Małżeńskie 
Jubileusze  

Po.-So. 25-30   1800 msze św., nabożeństwo 
czerwcowe 

So. 30   1800  Msza św. z okazji XII 
rocznicy parafii  

Wt. 12  WSPOMNIENIE BŁ. NĘ-
CZENNIKÓW ANTONIE-
GO NOWOWIEJSKIEGO, 
BISKUPA PŁOCKIEGO, I 

TOWARZYSZY 

1800 msze św., nabożeństwo 
czerwcowe 

Św. Jan Paweł II w Elblągu w 1999 r. powiedział: „Cieszę się, że ta pobożna 

praktyka, aby codziennie w miesiącu czerwcu odmawiać albo śpiewać Litanię do 

Najświętszego Serca Pana Jezusa, jest w Polsce taka żywa i ciągle podtrzymywa-

na”. Jest to pochwała, ale i zadanie dla nas - katolików, rodaków Jana Pawła II. 

Zadanie, aby te nabożeństwa przetrwały i były kultywowane przez kolejne poko-

lenia.  


