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Pismo bezpłatne  

  

ZWIASTOWANIE 

Kto się w świętość tej chwili wczuć i wmyślić zdoła 

- w świętość, której naporu nikt prócz Niej by nie zniósł – 

- kiedy z ust srebrzystego padło Archanioła 

„Pan z Tobą... Poczniesz Syna. I nazwiesz Go – JEZUS”. 

 

NAWIEDZENIE 

Dwie tęcze, z których łukiem jedna w drugą wnika. 

I pieśń, którą nam echo na wieczność przechowa. 

I ten Duchem sprzężony podryw Poprzednika, 

co z Elżbiety - przez Marię – poczuł bliskość SŁOWA. 

 

NARODZENIE 

Chwała na wysokości ! Hosanna ! Hosanna ! 

Niech Anieli śpiewają ! Noc gore w gwiazd pyłach ! 

Ziemia na twarz niech pada ! Oto Matka – Panna 

własny owoc i Boga własnego powiła. 

 

OFIAROWANIE 

Jaka cisza w Twym sercu, o Nienaruszona ! 

Jakże cicho z rąk Boga bierzesz każdą rzecz... 

Cicho – trudne przyjęłaś słowa Symeona 

i cicho duszę Twoją przeszył pierwszy miecz. 
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 Wszystko zaczęło się w klasztorach. Tu od niepamiętnych czasów odma-

wiano sto pięćdziesiąt psalmów Dawidowych. Mnichom, a także ludowi, który 

nawiedzał klasztory, trudno było nauczyć się na pamięć każdego z nich. W 

związku z tym około r. 850 pewien mnich o irlandzkich korzeniach zapropono-

wał, aby odmawiano zamiast nich sto pięćdziesiąt razy Ojcze nasz. I tak się sta-

ło. Wierni i mnisi skorzystali z rady irlandzkiego duchownego i zaczęli odliczać 
powtórzenia Modlitwy Pańskiej na różne sposoby. Niektórzy posługiwali się stu 

pięćdziesięcioma kamykami, niektórzy sznurkami, a jeszcze inni węzłami. Z 

biegiem lat z węzłów i kamyków powstał różaniec. W XIII wieku mnisi cyster-

scy opracowali nową formę modlitwy, którą nazwali właśnie różańcem. Dlacze-

go? Po prostu porównywali ją do bukietu mistycznych róż ofiarowanych Maryi. 

Następnie św. Dominik rozpowszechnił różaniec, ogłaszając w 1214 r., że nabo-

żeństwo różańcowe jest pomocne w walce chrześcijan z herezjami. 

 Tajemnice różańcowe w takiej postaci, w jakiej znamy je dzisiaj, jeszcze 

się wtedy nie ukształtowały. Nastąpiło to dopiero w XIII wieku. Różni teologo-

wie od dawna uważali, że sto pięćdziesiąt psalmów to ukryte proroctwa o życiu 

Jezusa. W oparciu o studia nad psalmami opracowano psałterze naszego Pana, 

Jezusa Chrystusa, a tak-że hymny na cześć Maryi. Powstały cztery róże psałte-

rze: sto pięćdziesiąt razy Ojcze nasz, sto pięćdziesiąt razy Pozdrowienie aniel-

skie, sto pięćdziesiąt razy Chwała Jezusowi, sto pięćdziesiąt razy Chwała Maryi. 

Około r. 1350 ukształtowało się Zdrowaś Mario w takiej postaci, w jakiej znamy 

je dzisiaj. Stało się to dzięki zakonowi kartuzów, który połączył pozdrowienie 

archanioła Gabriela z pozdrowieniem św. Elżbiety oraz dodał „teraz i w godzinę 
śmierci naszej. Amen”. 

 W XIV wieku cystersi, zwłaszcza we francuskim regionie Trčves, wpro-

wadzili dodatkowe fragmenty wypowiadane po imieniu Jezus, aby objąć w tej 

modlitwie całe życie Chrystusa. 

 Około połowy XIV wieku Enrico Kalkar, kartuz z Kolonii, wprowadził 

Ojcze nasz przed każdą dziesiątką Zdrowaś Mario. Ten sposób odmawiania ró-

żańca szybko rozpowszechnił się w całej Europie.  

 Również w kartuzji w Trewirze na początku XV wieku Dominik Helion 

(zwany także Dominikiem z Prus lub Dominikiem z Trewiru) opracował róża-

niec, do którego dodał pięćdziesiąt ułożonych przez siebie formuł odnoszących 

się do wydarzeń związanych z życiem Jezusa Chrystusa. Formuły dodawał po 

każdym odmawianym Zdrowaś Mario, po słowach „błogosławiony owoc żywo-

ta twojego, Jezus”. 

 Podobnie jak w propozycji Enrica Kalkara, wezwania Dominika z Prus 

były podzielone w grupy po dziesięć, przy czym każdą grupę poprzedzało 

„Ojcze nasz”. 
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W latach 1435–1445 Dominik ułożył dla flamandzkich braci kartuzów odma-

wiających psałterz Maryi sto pięćdziesiąt formuł podzielonych na trzy grupy 

odwołujące się do ewangelicznych przekazów o dzieciństwie Chrystusa. 

 W 1470 r. dominikanin Alan de la Roche w porozumieniu z kartuzami, 

stworzył pierwszą konfraternię różańcową, szybko rozpowszechniając ten rodzaj 

modlitwy. Nazwał nowym różańcem formę obejmującą rozważania wewnątrz 

każdego Zdrowaś Mario, a starym różańcem – formę bez medytacji, w której 

odmawia się jedynie Zdrowaś Mario. Należy również wspomnieć o św. Piotrze z 

Werony, który przyczynił się do wielkiej popularyzacji konfraterni maryjnych. 

Alan de la Roche ograniczył modlitwę różańcową do piętnastu tajemnic podzie-

lonych na radosne, bolesne i chwalebne. Dopiero Jan Paweł II, wielki apostoł 

modlitwy różańcowej, w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae wprowa-

dził tajemnice światła streszczające publiczne życie Jezusa. 

 Dominikanie byli wielkimi głosicielami modlitwy różańcowej na świecie. 

Stworzyli liczne bractwa różańcowe, wśród których należy wymienić Konfrater-

nię Różańca założoną w 1470 r., Konfraternię Różańca Nieustającego, zwaną 
także Godziną Czuwania, założoną w 1630 r. przez ojca T. Ricciego (inicjatywa 

polegała na tym, aby odmawiać różaniec przez wszystkie godziny dnia i nocy 

we wszystkie dni r.) oraz Konfraternię Żywego Różańca założoną w 1826 r. 

przez Paulinę Jaricot. Od średniowiecznej formuły różańca odchodzono stopnio-

wo w okresie renesansu. Ostateczną formę różaniec uzyskał w 1521 r. za sprawą 
dominikanina Alberta de Castella. 

Święty Pius V, również dominikanin, był 

pierwszym papieżem różańcowym. W 1569 

r. opisał owoce zebrane przez św. Dominika 

dzięki tej modlitwie i zachęcał wszystkich 

chrześcijan, aby ją odmawiali. Leon XIII ze 

swoimi dwunastoma encyklikami poświęco-

nymi różańcowi był drugim papieżem różań-

cowym. Od roku 1478 do dnia dzisiejszego 

powstało ponad dwieście dokumentów papie-

skich poświęconych różańcowi. 

W kilku objawieniach sama Matka Boża 

wskazała modlitwę różańcową jako najbar-

dziej potrzebną ludzkości. W czasie objawie-

nia w Lourdes w 1858 r. miała długi sznur 

różańca na ramieniu. W 1917 r. w Fatimie, 

podobnie jak w ostatnich latach w Medjugor-

je, Matka Boża zachęcała, aby odmawiać 
różaniec codziennie. 
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 Franciszek z Asyżu usłyszał od Pana w kościółku św. Damiana: «Idź, na-

praw mój dom, który, jak widzisz, cały jest w ruinie». Dzisiaj «wspólny dom», 

którym jest nasza planeta, wymaga pilnej naprawy i zabezpieczenia mu zrówno-

ważonej przyszłości. 

 W ostatnich dziesięcioleciach wspólnota naukowa wypracowywała odno-

śnie do tego coraz dokładniejsze prognozy. Tempo konsumpcji, marnotrawstwa 

i niszczenia środowiska przekroczyło możliwości planety do tego stopnia, że 

obecny styl życia, niemożliwy do utrzymania, może prowadzić jedynie do kata-

strof, jak to już rzeczywiście następuje okresowo w różnych regionach. Istnieje 

realne niebezpieczeństwo, że przyszłym pokoleniom pozostawimy ruiny, pusty-

nie i odpady. Dlatego wyrażam nadzieję, że troska o stan naszego wspólnego 

domu przełoży się na organiczne i zgodne działanie na rzecz ekologii integral-

nej.  Ludzkość posiada wiedzę i środki, pozwalające współdziałać w realizacji 

tego celu oraz «uprawiać i doglądać» Ziemię w sposób odpowiedzialny.  

Wszystkie te działania wymagają przemiany na poziomie głębszym, to znaczy 

przemiany serc, przemiany sumień. Jak to wyraził św. Jan Paweł II: «Trzeba (...) 

pobudzać i popierać nawrócenie ekologiczne». A w tym zakresie religie, zwłasz-

cza Kościoły chrześcijańskie, mogą odegrać kluczową rolę. Dzień Modlitwy o 

Ochronę Świata Stworzonego oraz związane z nim inicjatywy, zapoczątkowane 

w łonie Kościoła prawosławnego, upowszechniają się we wspólnotach chrześci-

jańskich w każdej części świata. 

 W wymianie opinii i działaniu na rzecz naszego wspólnego domu powin-

no znaleźć się specjalne miejsce dla dwóch grup osób, które są na pierwszej linii 

w wyzwaniu ekologii integralnej: młodzieży i ludów rdzennych, w szczególno-

ści tych z Amazonii. Z jednej strony, młodzi wymagają zmian. Zastanawiają się, 
jak to możliwe, że ubiegamy się o budowanie lepszej przyszłości, nie myśląc o 

kryzysie środowiska i cierpieniach lu-

dzi zepchniętych na margines społe-

czeństwa. To właśnie młodzi będą mu-

sieli mierzyć się z konsekwencjami te-

raźniejszego kryzysu środowiskowego i 

klimatycznego. Toteż solidarność mię-
dzypokoleniowa nie jest postawą opcjo-

nalną, ale zasadniczą kwestią sprawie-

dliwości, ponieważ ziemia, którą otrzy-

maliśmy, należy również do tych, któ-

rzy przyjdą po nas. 

 

Przygotowała na podstawie www.opoka.org.pl Magdalena Piotrowska  
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 Z drugiej strony, konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na wspólno-

ty rdzennych mieszkańców z ich tradycjami kulturowymi. Smutny jest widok 

wywłaszczonych ziem ludności tubylczej oraz ich kultur niszczonych przez gra-

bieżczą postawę, przez nowe formy kolonializmu, umacniane przez kulturę mar-

notrawstwa i konsumpcjonizmu. Dla nich bowiem ziemia nie jest dobrem go-

spodarczym, lecz darem Boga i ich przodków, którzy w niej spoczywają, jest 

świętym miejscem, z którym muszą współpracować, aby zachować swoją tożsa-

mość i wartości. Jak wiele możemy się od nich nauczyć! Życie ludów tubyl-

czych jest żywą pamięcią o misji, którą Bóg powierzył nam wszystkim: dbania o 

wspólny dom. Niekiedy może się to wydawać przedsięwzięciem zbyt trudnym, 

ponieważ jest zbyt wiele interesów partykularnych i bardzo łatwo interes ekono-

miczny przeważa nad dobrem wspólnym, manipulując informacją, by jego pro-

jekty nie poniosły uszczerbku. 

Oby św. Franciszek z Asyżu nadal nas inspirował, niech nasze zmagania i nasz 

niepokój o tę planetę nie odbierają nam radości nadziei!  

Przygotowała na podstawie www.opoka.org.pl Magdalena Piotrowska  

Zioło z lamusa 

Geranium, pelargonia pachnąca, anginka, anginowiec… być może znana 

jest jeszcze pod innymi nazwami, ale to jedna i ta sama, skądinąd bardzo cenna 

roślina, której zapach i wygląd są dobrze znane. A właściwości zdrowotne??  Ta 

obecna niegdyś w wielu domach roślina ozdobna ma liczne właściwości leczni-

cze. Stosowanie geranium wspomaga organizm w infekcjach ucha środkowego,  

dróg oddechowych, przeziębieniu i grypie. Dość intensywny zapach działa uspo-

kajająco, antystresowo,  korzystnie wpływa na łagodzenie nerwobólów. Olejki 

zawarte w geranium wykorzystuje się do produkcji maści i kremów. Można jed-

nak prowadzić domową hodowlę i bezpośrednio skorzystać z dobrodziejstw tej 

rośliny np.: świeżymi liśćmi nacierać bolące 

ucho czy robić kompresy na stłuczenia. Po-

nadto zaleca się picie herbatki z anginki, któ-

ra wzmacnia odporność i obniża ciśnienie 

krwi. Sporą popularnością cieszy się domo-

wa nalewka z geranium, stosowana jako do-

datek do herbaty. Apteki oferują niezliczoną 
liczbę preparatów wzmacniających odpor-

ność, zwłaszcza w sezonie jesienno – zimo-

wym, kiedy o infekcję nie trudno. Warto jed-

nak korzystać z tego co mamy pod ręką, a 

jest tak proste w użyciu i zastosowaniu.  

J. Peciakowska 
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 Wychowanie dziecka i przygotowanie go do dorosłości to długotrwały 

proces. Istnieje wiele różnych stylów i systemów wychowawczych. Każdy zwo-

lennik danej metody wychowania podaje  argumenty i powody słuszności swo-

ich racji, krytykując jednocześnie inne punkty widzenia. 

Jedna z metod, która wzbudza wiele kontrowersji i zagorzałych dyskusji jest 

wychowanie bezstresowe. Na czym ono polega?  

 W latach 70. I 80-tych XX wieku w krajach skandynawskich pojawiła się 
idea bezstresowego wychowania. Do Polski trafiła pod koniec lat 90-tych. Teo-

ria takiego wychowania charakteryzuje się całkowitym zakazem karania dzieci, 

a wymagania co do poprawnego zachowania są minimalne. Według szwedzkich 

naukowców brak ustalonych zasad postępowania, ich przestrzegania, brak granic 

między tym co wolno, a czego nie, doprowadziło do pojawienia się pokolenia 

egoistycznych, niezaradnych i konsumpcyjnie nastawionych do życia młodych 

ludzi. 

 Ostatnio przeprowadzono w Polsce badania wśród rodziców dzieci przed-

szkolnych. Okazało się, że wielu z nich nie rozumie zasad bezstresowego wy-

chowania i pozwala swoim pociechom prawie na wszystko. Zaowocuje to tym, 

że dzieci, które nie mają właściwych wzorców, przykładu dobrych zachowań, 
ustalonych granic, nie znają zakazów i nakazów, tracą orientację w tym, co jest 

dobre a co złe i nie potrafią wybrać dobra. W relacji dorosły – dziecko muszą 
być wyznaczone granice i stawiane wymagania. Przez to dzieci uczą się odpo-

wiedzialności za swoje czyny, a także prawidłowego współżycia w środowisku 

zewnętrznym. Jeśli opiekuno-

wie dają dzieciom za dużo 

swobody, unikają kar, pozwa-

lają im samodzielnie decydo-

wać o swoim postępowaniu, 

powodują tym samym, że mło-

de pokolenie stanie się niedoj-

rzałe emocjonalnie, pełne bun-

tu i sprzeciwu wobec wyzwań, 
które spotkają na swojej dro-

dze. Nie będą umiały radzić 
sobie w społeczeństwie. Na-

uczone, że wszystko im wolno, 

będą chciały manipulować oto-

czeniem. Nawarstwiające się 
porażki mogą przekładać się na 

wzrost agresji…./c.d.s. 7/ 
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W czasie II wojny światowej (1939-1945), gdzie pojawili się Niemcy, 

tam wraz z nimi śmierć, aresztowania i zniszczenia. Trudno w to uwierzyć, ale 

na terenie jednej z mazowieckich parafii (Garnek – ok. 70 km od Warszawy) 

przez 6 lat hitlerowskiej okupacji ni e pojawili się niemieccy żołnierze, a nikt  

z mieszkańców tej parafii nie zginął podczas wojny. 

W 1939 roku parafię Garnek zamieszkiwało ok. 7 tys. osób. W dniu nie-

mieckiej napaści na Polskę proboszcz tej wspólnoty powiedział wiernym, że 

jedynym ratunkiem dla Ojczyzny i mieszkańców okolicznych wiosek jest modli-

twa. 

1 września przypadał pierwszy piątek miesiąca, więc w kościele było 

sporo osób. Proboszcz skierował do nich słowa: „Dziś Niemcy pod wodzą Hitle-

ra zaatakowały Polskę. Hitler to człowiek opętany przez szatana. Hitler wyrządzi 

straszliwe zło Polsce i całej Europie. Zginą miliony ludzi, Europa ulegnie wiel-

kiemu zniszczeniu. Czy jest jakiś ratunek? Czy możemy uniknąć śmierci, urato-

wać nasze domy, gospodarstwa, zakłady pracy? Tak, jest ratunek! Tym ratun-

kiem jest różaniec przed wystawionym w monstrancji Najświętszym Sakramen-

tem. Od dzisiaj, aż do końca wojny, choć nie wiemy ile będzie ona trwać, każde-

go dnia w naszym kościele będzie odmawiany różaniec. Zapraszam wszystkich  

na to nabożeństwo.” 

Mieszkańcy widząc, że w ich parafii nie pojawili się hitlerowcy, a z 

tych, którzy poszli na front nikt nie zginął, to tym chętniej i liczniej przychodzili 

do kościoła na nabożeństwo.  

Przykład parafii Garnek pokazuje nam, jak wielką moc ma wiara i mo-

dlitwa. Warto o tym pamiętać. 

Wiara czyni cuda 

M.M. 

Jakie metody wychowania dzieci stosować, by nasze dzieci umiały odnaleźć się 
w życiu?     Nie ma złotego środka. Najgorszy sposób to popadanie w przesadę. 

Ani pozwalanie dziecku na wszystko, 

ani trzymanie się sztywnego rygoru 

się nie sprawdza. Wszystkie dzieci, 

bez względu na wiek, powinny być 
traktowane z miłością, szacunkiem i 

godnością. Trzeba towarzyszyć im na 

każdym etapie dorastania, dawać 
wzorce, uczyć i wspierać. Później 

one odwdzięczą się tym co dostaną i 
czego zostaną nauczone. 

Wychowanie bezstresowe 

B.M. 
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     Wartościowe elementy modlitwy różańcowej 

 Jan Paweł II zachęcał nas do częstego odmawiania modlitwy różańcowej 

ze względu na wielkie korzyści przynoszone zarówno modlącemu się, jak i in-

nym ludziom.  

1. Skupienie całej uwagi na Jezusie Chrystusie - Modlitwa maryjna skon-

centrowana na Jezusie 

Ogromna wartość Różańca polega między innymi na tym, że – chociaż jest mo-

dlitwą maryjną – to jednak całą uwagę modlącego się skupia on na Jezusie 

Chrystusie. Medytowanie tajemnic różańcowych uczy patrzenia oczyma i ser-

cem Maryi na naszego Zbawiciela.  "Powtarzając w «Zdrowaś Maryjo» słowa 

anioła Gabriela i św. Elżbiety, czujemy się pobudzani, by szukać wciąż na nowo 

u Maryi, w Jej ramionach i w Jej Sercu, «błogosławionego owocu Jej żywo-

ta» (por. Łk 1, 42). 

Poznawanie tajemnicy miłości Chrystusa 

"Różaniec jest jedną z tradycyjnych dróg modlitwy chrześcijańskiej stosowanej 

do kontemplowania oblicza Chrystusa." Celem rozważania tajemnic życia Chry-

stusa jest poznanie Jego miłości, uwierzenie w nią i danie odpowiedzi przez 

swoją szczerą miłość. Dzięki medytacjom różańcowym można "poznać miłość 
Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę" i zostać napełnionym "całą Pełnią 
Bożą". 

— Maryja Przewodniczką w poznawaniu Jezusa Chrystusa 

W modlitwie różańcowej Maryja staje się Przewodniczką, uczącą nas swojego 

spojrzenia na Jezusa. Różaniec to "droga Maryi. Jest to droga przykładu Dziewi-

cy z Nazaretu, Niewiasty wiary, milczenia i słuchania." Matka Najświętsza mo-

że uczyć nas głębokiego spojrzenia na tajemnice Jezusa, gdyż była z nimi zwią-
zana: "tajemnice Chrystusa są również, w jakimś sensie, tajemnicami Maryi, 

nawet wówczas, gdy nie jest z nimi bezpośrednio związana, przez sam fakt, że 

żyje Ona Nim i dla Niego."  

— Maryja pomaga nam poznać Tego, który jest pełnią Objawienia 

Matka Najświętsza dobrze wie, że naszym Zbawicielem, Odkupicielem i Na-

uczycielem nie jest Ona, lecz Jej Syn. Wie, że w Nim otrzymaliśmy pełnię Obja-

wienia, dlatego każdego wierzącego, który do Niej przychodzi, kieruje ku Jezu-

sowi. Chce, abyśmy jak najlepiej poznali Go, umiłowali i dzięki temu osiągnęli 
zbawienie. Maryja pragnie, byśmy nie tyle poznali samą naukę Jezusa, ile – jak 

powie Jan Paweł II – "nauczyli się" Go. "Chrystus jest Nauczycielem w całym 

tego słowa znaczeniu, jest objawiającym i samym Objawieniem. Nie chodzi je-

dynie o nauczenie się tego, co głosił, ale o 'nauczenie się Jego samego'. Jakaż 
nauczycielka byłaby w tym bieglejsza niż Maryja?"  
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— Współdziałanie Maryi z Duchem Świętym pomagającym nam poznać 
Chrystusa 

Prowadzenie nas do Chrystusa przez Maryję, ukazywanie nam Go przez Nią 
stanowi z Jej strony współdziałanie z Duchem Świętym, który swoim światłem 

wewnętrznym prowadzi nas do prawdy. "Jeśli ze strony Boga to Duch Święty 

jest wewnętrznym Nauczycielem, który prowadzi nas do pełnej prawdy o Chry-

stusie (por. J 14, 26; 15, 26; 16, 13), wśród istot stworzonych nikt lepiej od Niej 

nie zna Chrystusa; nikt nie może, tak jak Matka, wprowadzić nas w głęboką zna-

jomość Jego misterium." (RVM 14) 

— Maryjna szkoła, w której poznaje się Chrystusa 

Szkoła to miejsce, gdzie – pod przewodnictwem nauczycieli – na różnych przed-

miotach zdobywa się wiedzę. Mówiąc o modlitwie różańcowej, Jan Paweł po-

równuje ją do szkoły, w której główna Nauczycielka, Maryja, "uczy nas" Jezusa. 

"Przechodzić z Maryją przez sceny różańca to jakby być w 'szkole' Maryi, by 

czytać Chrystusa, by wnikać w Jego tajemnice, by zrozumieć Jego przesłanie. 

Szkoła Maryi okazuje się tym skuteczniejsza, jeśli pomyśleć, że prowadzi ją Ta, 

która uzyskuje dla nas w obfitości dary Ducha Świętego, a zarazem daje nam 

przykład owej „pielgrzymki wiary”, w której jest niezrównaną Mistrzynią.  
 Różaniec nie odwraca nas od Pisma Świętego 

Rozważania różańcowe przypominają nam zbawcze wydarzenia, które zostały 

opisane w Ewangeliach. Różaniec nie odwraca więc uwagi od Pisma Świętego, 

lecz, przeciwnie, zachęca do ciągłego rozważania jego treści, stale przypomina 

Ewangelię, czyli Dobrą Nowinę o dobroci Boga i o naszym zbawieniu. Dzięki 

rozważaniom różańcowym lepiej wnikamy w tajemnicę Bożej miłości, przybli-

żoną nam przez Ewangelię. Rozważane tajemnice Ró-

żańca świętego nie zastępują Ewangelii ani nawet nie 

odwołują się do wszystkiego, co ona zawiera. Ograni-

czają się do zasadniczych "linii życia Chrystusa", jed-

nak "od nich łatwo można przejść do pozostałych tre-

ści Ewangelii, przede wszystkim wówczas, kiedy ró-

żaniec odmawia się w szczególnych chwilach przedłu-

żonego skupienia."   

Różaniec pomaga wypełnić jedną z podstawowych 

misji Kościoła, którą jest rozbudzanie wiary przez gło-

szenie słowa Bożego. Koncentrując uwagę na Chry-

stusie i na głównych wydarzeniach z Jego życia, opi-

sanych w Ewangeliach, rozważanie różańcowe umac-

nia wiarę modlącego się, a tym samym przygotowuje 

go do ewangelizacji. 
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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, przed 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  

„Jezus chce, abym była więcej znana i miłowana” ; „Jestem 

cała w Różańcu, tam Mnie szukajcie – tam Mnie znajdziecie”. (z objawienia 

w Fatimie). Z Różańca powstaje taka wieża obronna i taki mur ochronny, że bez 

względu na to, co was dosięgnąć może, trwajcie w pokoju i wznoście dookoła 

siebie fortecę niezdobytą ze świętych Różańców. I wierzę, że tak jest!  

Złote myśli 
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Redaguje zespół.  

Adres do korespondencji:  

Parafia św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego,  

ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. /Rysunki - A. Jankowski- dziękujemy/ 

Konto parafialne – Bank Pekao 46 1240 3174 1111 0010 4999 2174 

OGŁOSZENIA 

Ks. J.Wiśniewski 

W III niedzielę miesiąca września na budowę Domu Parafialnego zebraliśmy 

2008PLN. Bóg zapłać.  

Odpust parafialny ku czci św. Faustyny odbędzie się 6 października 2019 r. 

Uroczystą mszę św. o godz. 1130 odprawi i kazanie wygłosi ks. Zenon Kazi-

mierczuk, ksiądz z diecezji łomżyńskiej. Zapraszam wszystkich parafian i go-

ści  do udziału w nabożeństwie.  Gorąco zapraszam asystę parafialną do wspól-

nej procesji.  

Rozpoczynamy już kolejny etap przygotowań do I Komunii św., Uroczystości 

Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych i sakramentu bierzmowania. Uroczysto-

ści komunijne odbędą się 9 maja 2020 r., prawdopodobnie podczas jednej uro-

czystej mszy św. Kandydaci do bierzmowania przystąpią do sakramentu za 

dwa lata. Rodziców dzieci komunijnych zachęcam do refleksji nad wychowa-

niem dzieci i  do poszerzenia wiedzy religijnej. Przygotowanie w szkole daje 

mam wiedzę i poznanie intelektualne Boga. Natomiast we  parafialnej poznaje-

my Boga, który jest pośród nas, działa i pragnie naszego dobra. Potraktowanie 

poważne przygotowania, to pokazanie dzieciom, szczególnie przez rodziców, 

że Bóg ma ważne miejsce w moim życiu, dla mnie jako ojca i matki. Odłóżmy 

na później wyjazdy na niedzielne mecze. Z pewności bardzo cenne i budujące 

dla dzieci, a udział w różnych turniejach bezcenny. Jednak zawodów będzie 

jeszcze bardzo dużo, aż do Mistrzostwa Świata, a I Komunia lub Uroczystość 
Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych jest tylko raz w życiu. Starajmy się cała 

rodziną przybyć punktualnie na mszę św., a nie tylko po Eucharystii po cichu 

„wkradamy się” do świątyni na spotkanie. A tak „dorośli” rodzice coraz czę-
ściej czynią. Potraktujmy niedzielę, jako dzień święty, a nie po Eucharystii wy-

konujemy prace, które można zrobić w sobotę lub po pracy. Czy jest to dobry 

przykład dla dziecka. W czasach komunizmu były trzy prawdy: jedna w domu 

rodzinnym, druga w szkole i trzecia w kościele podczas kazania dla dzieci. Po-

dobno te czasy minęły. Ale czy aby na pewno… Raczej dla niektórych rodzi-

ców czas się zatrzymał. Bóg nie jest produktem ze sklepu. Jak My dorośli bę-
dziemy Go, Boga traktować, tak również będą postępować i czynić nasze dzie-

ci. My powinniśmy dawać im dobry przykład.  
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Różaniec (z łac. rosarium, ogród różany) – nazwa modlitwy chrześcijańskiej, 

obdarzonej przez Kościół szczególnym znaczeniem duchowym i błogosławień-
stwem. Zapraszamy codziennie przez cały miesiąc na wspólną modlitwę różańco-

wą do kościoła na godz. 1730, szczególnie w wtorek i środa dzieci. Poprzez 

wspólną modlitwę będziemy poznawać życie Matki Bożej. Szczególnie dziękuję 
KŻR z prowadzenie modlitwie.  

DZIEŃ    NIEDZIELA DZIEŃ  

POWSZEDNI  

TERMINY 

Wt.-So. 1-5   1730 różaniec  

1800 msze św.  

Pi.  4  I PIĄTEK  

MIESIĄCA 

1600 odwiedziny chorych /

czwartek/ 

1700 spowiedź i różaniec 

1800 msza św.  

Nd. 6 XXVII  

NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

WSPOMNIENIE 

ŚW. FAUSTYNY 

930 msza św. 

1130 msza św. ODPUST 

Po.-So. 7-12   1730 różaniec   

1800 msze św.  

Nd. 13 XXVIII  

NIEDZIELA  

ZWYKŁA 

 930 msza św.  

1130 msza św.  

Po.-So. 14-19   1730 różaniec  

1800 msze św.  

Nd. 20 XXIX  

NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

 930 msza św. 

1130 msza św., różaniec 

Po.-So. 21-26   1730 różaniec  

1800 msze św.  

Nd. 27 XXX  

NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

 930 msza św. 

1130 msza św., różaniec 

Po.-Cz. 28-31   1730 różaniec  

1800 msze św.  

Po. 7  WSPOMNIENIE, 

MARYI PANNY 

1730 różaniec   

1800 msze św.  


