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Nr 05/163 Maryja w życiu Jana  Pawła II  

 Jan Paweł II swoje cierpienie 
zawierzał Maryi. Tak jak zawierzał 
Jej wszystkie swoje troski, całe 
życie. Każdego dnia zawierzał Jej 
swoją posługę Piotrową. Miał do 
Niej wielkie nabożeństwo. Nie było 
dnia bez Różańca Odmawiał go, 
kiedy tylko mógł. Bywało, że mo-
dlił się tak kilka razy dziennie. Bar-
dzo pilnował też majówek. W maju 
nie było dnia bez Litanii loretań-
skiej. Chodziliśmy razem na taras, 
gdzie była mała kapliczka z figurą 
Matki Bożej Fatimskiej. Tam razem 
– Ojciec Święty, ksiądz Stanisław i 
ja – śpiewaliśmy Litanię loretańską, 
a w czerwcu – Litanię do Serca 
Jezusowego. Matka Boża była dla 
niego, jak w litanii, Wieżą Dawido-
wą, Arką przymierza i Uzdrowieniem chorych. Była Królową Polski, co miało dla niego 
szczególne znaczenie. Jan Paweł II o tajemnicy modlitwy nigdy nie mówił, ale czuło się, 
że kiedy się do Niej zwracał i kiedy Jej dziękował, dziękował też za to, co zrobiła dla 
Polski. Dziękował każdego dnia. Widziałem, że w święta maryjne był bardziej radosny, 
rozpromieniony. Widziałem to nie tylko ja , ale każdy, kto z Ojcem Świętym w miarę 
regularnie się spotykał. Ale on doskonale wiedział, jak wielką rolę w naszym życiu od-
grywa Matka Boża i że jest naszą orędowniczką. 
 Dobrze pamiętam te modlitwy różańcowe transmitowane przez Radio Watykań-
skie w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Pamiętam, bo przychodziłem na dziedziniec 
świętego Damazego jeszcze jako student. Ojciec Święty najpierw spotykał się z wierny-
mi w kaplicy oratorium Pawła VI. To była mała kaplica. Potem spotkania przeniosły się 
na dziedziniec świętego Damazego, krużganek wewnątrz Watykanu, gdzie mieściło się 
więcej łudzi. Tam właśnie, jeszcze jako student, uczestniczyłem w Różańcu z Ojcem 
Świętym. Potem, kiedy byłem już sekretarzem, spotkania te przeniesiono do Auli Pawła 
VI, ponieważ coraz więcej ludzi chciało w nich uczestniczyć. Piękne to były modlitwy – 
bardzo dobrze przygotowane, przeplatane śpiewem. Wszystko szło w świat przez radio. 
Można powiedzieć, cały świat odmawiał z nim Różaniec Ojciec Święty cieszył się tym 
bardzo. Był szczęśliwy, że tłumy w Auli i wielu przy radioodbiornikach modliło się do 
Maryi. Modliło się, przesuwając paciorki różańca, modlitwą tak bliską jego sercu. Byty 
też dni modlitwy różańcow ej dla młodzieży, były połączenia z różnymi miastami, pań-
stwami, kontynentami… 
 Ojciec Święty zawsze czuwał nad świętem Matki Kościoła w poniedziałek po 
Zesłaniu Ducha Świętego. Potem 8 grudnia, kiedy czcimy Niepokalane Poczęcie Maryi. 
Po południu jeździł na plac Hiszpański, by złożyć kwiaty przed figurą Matki Bożej. Ale 
tak naprawdę każda sobota była dla Ojca Świętego świętem maryjnym. Kto go znal, 
wiedział, bo widział dobrze, że w soboty był bardziej pogodny niż zwykle, że się tymi 
sobotami po prostu cieszył. Obchodził każde maryjne święto. Wszystkie były dla niego 
ważne. (…) 

ks. abp M. Mokrzycki – fragment książki „Najbardziej lubił wtorki” Wyd. M 2008  
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Wychowanie katolickie w rodzinie  

B.M. 

 Wiele mówi się i pisze o wychowaniu, które ma ukształtować młodego człowie-
ka, czynić go szczęśliwym, uczciwym, empatycznym i przystosowanym do życia w 
społeczeństwie. A wychowanie katolickie na czym ma polegać? Sobór Watykański II 
w Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum educationis” stwierdza: 
„Prawdziwe zaś wychowanie zdąża do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej 
celu ostatecznego, a równocześnie do dobra społeczności, których człowiek jest człon-
kiem” 
 Pierwszym elementem katolickiego wychowania jest ochrzczenie dziecka, potem 
sukcesywnie pokazywanie krok po kroku co jest w życiu najważniejsze i do czego dą-
żymy. Każda rodzina ma inną hierarchę wartości. Dla jednych będzie to Bóg, pienią-
dze, sława, podróże, szczęście rodzinne lub zupełnie coś innego. Ten swoisty system 
warunkuje wymagania wobec dzieci, sposób postępowania. Jeśli jesteśmy rodziną ka-
tolicką to poświęcimy dużo uwagi na sprawy wiary, praktyki religijne, rozmowy o Bo-
gu i zbawieniu. Bo to rodzice są pierwszymi i niezastąpionymi nauczycielami wiary, na 
nich spoczywa duża odpowiedzialność. 
 Chcąc nauczyć dzieci dobrych wyborów, być wzorem, sami musimy uporządko-
wać swoje życie, dawać przykład, bowiem dzieci są doskonałymi obserwatorami. Sta-
rożytne powiedzenie „słowa uczą, a przykłady pociągają” jest cały czas aktualne. 
Nic tak nie spaja rodziny jak wspólna modlitwa. Zwracał na to uwagę Jan Paweł II, 
który mówił „w świecie, który coraz bardziej ulega sekularyzacji, niezwykle istotne 
jest, by rodzina wierząca uświadamiała sobie swoje powołanie i misję. Jej punktem 
wyjścia, w każdej sytuacji i wszelkich okolicznościach, jest kontynuowanie i wzmaga-
nie modlitwy – nieustannej modlitwy o wzrost i umacnianie się naszej wiary. Rodzina, 
która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje.” 
 Regularne wspólne uczestnictwo we mszy świętej, spowiedź święta, różaniec, 
Koronka do Miłosierdzia Bożego, wspólne czytanie Pisma  Świętego….pokażmy to 
wszystko dzieciom.  I nawet kiedy dorosną, nawet jeśli po drodzę zbłądzą, to mając 
wpojone wartości w domu rodzinnym, wrócą na właściwą drogę, może jeszcze bardziej 
umocnieni w wiarę, nadzieję i miłość. 

MARYJA W ŻYCIU PAPIEŻA JANA PAWŁA II 
1. „To Ja go ukształtowałam” 
Maryja przyjmuje Karola pod swój płaszcz 
 Przychodzi na świat w roku 1920, w maju – miesiącu Maryi. Rośnie pod Jej 
opieką, wśród nadchodzących z ręki Opatrzności zdarzeń pierwszego okresu życia, 
zwłaszcza śmierci matki – 1929 oraz brata – 1932. 
 Wszystko spoczywa teraz na barkach niezwykle pobożnego ojca, zabierającego 
chłopca do rozmaitych sanktuariów maryjnych, m. in. w Kalwarii Zebrzydowskiej, o 
której syn będzie pamiętał i do której będzie wracał przez resztę życia. Od najmłod-
szych lat uczęszcza on w Wadowicach do kościoła pod wezwaniem Ofiarowania Naj-
świętszej Maryi Panny, gdzie został ochrzczony. Codziennie wpatruje się tam w obraz 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. /c.d.s. 5/ 
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Nr 05/163 Pap. Franciszek, Z Maryją idziemy….  

Modlitwa 2 

„Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko” 

W obecnej dramatycznej sytuacji, pełnej cierpienia i udręki, która ogarnia cały 
świat, wołamy do Ciebie, Matko Boga i nasza Matko, i uciekamy się pod Twoją 
obronę. 

 O Dziewico Maryjo, miłosierne oczy Twoje na nas zwróć w tej pandemii 
koronawirusa, i pociesz tych, którzy są zagubieni i opłakują swoich bliskich 
zmarłych, niekiedy pochowanych w sposób raniący duszę. Wspieraj tych, którzy 
niepokoją się o osoby chore, przy których, by zapobiec infekcji, nie mogą być 
blisko. Wzbudź ufność w tych, którzy są niespokojni z powodu niepewnej przy-
szłości i następstw dla gospodarki i pracy. 

 Matko Boga i nasza Matko, błagaj za nami u Boga, Ojca miłosierdzia, aby 
ta ciężka próba skończyła się i by powróciła perspektywa nadziei i pokoju. Po-
dobnie jak w Kanie Galilejskiej, wyjednaj u Twego Boskiego Syna, by pocieszył 
rodziny chorych i ofiar oraz otworzył ich serca na ufność. 
 Chroń lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy, pracowników służby zdrowia, 
wolontariuszy, którzy w tym czasie kryzysu znajdują się na pierwszej linii frontu 
i narażają swoje życie, aby ocalić inne istnienia. Podtrzymuj ich heroiczne wy-
siłki i daj im siłę, dobroć i zdrowie. 
 Bądź blisko tych, którzy w dzień i w nocy opiekują się chorymi oraz ka-
płanów, którzy z troską duszpasterską i zaangażowaniem ewangelicznym starają 
się pomagać i wspierać wszystkich. 
 Najświętsza Dziewico, oświeć umysły naukowców, mężczyzn i kobiet, 
żeby mogli znaleźć właściwe rozwiązania i pokonać tego wirusa. Wspieraj przy-
wódców państw, aby działali mądrze, z troską i wielkodusznością, pomagając 
tym, którym brakuje tego, co niezbędne do życia, planując rozwiązania społecz-
ne i ekonomiczne z dalekowzrocznością i z duchem solidarności. 
Najświętsza Maryjo, porusz sumienia, aby ogromne sumy używane na rozwój i 
doskonalenie uzbrojenia mogły być wykorzystane do promowania odpowied-
nich badań, żeby zapobiec podobnym katastrofom w przyszłości. 
Najukochańsza Matko, spraw, aby w świecie wzrastało poczucie przynależności 
do jednej wielkiej rodziny, świadomość więzi łączącej wszystkich, abyśmy z 
duchem braterskim i solidarnością spieszyli z pomocą w licznych biedach i sytu-
acjach nędzy. Pobudzaj do stanowczości w wierze, wytrwałości w służbie, stało-
ści w modlitwie. 
O Maryjo, Pocieszycielko strapionych, weź w ramiona wszystkie swoje niespo-
kojne dzieci i wyproś, aby Bóg zadziałał swoją wszechmocną ręką i uwolnił nas 
od tej straszliwej epidemii, żeby życie mogło powrócić do normalnego biegu w 
spokoju. Zawierzamy się Tobie, która jaśniejesz na naszej drodze jako znak zba-
wienia i nadziei, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! Amen. 

Opracowała na podstawie www.opoka.org.pl Magdalena Piotrowska  
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Nr 05/163 MARYJA W ŻYCIU PAPIEŻA JANA PAWŁA II 

Rozwój pobożności maryjnej 
 Po przyjeździe Karola Wojtyły na studia uniwersyteckie do Krakowa w 
1938, rozpoczyna się czas jego pogłębionej formacji maryjnej, pod szczególną 
opieką Matki chroniącej go przed nazistowskim okupantem. Wyrusza nawet  na 
pielgrzymkę do słynnego sanktuarium maryjnego w Częstochowie, gdzie powie-
rzy Czarnej Madonnie całą swoją przyszłość. Podtrzymywany na duchu przez 
Maryję w tak trudnym również dla niego czasie okupacji, wróci na Jasną Górę 
potajemnie, 23 maja 1943 r. 
Opieka Matki Bożej 
 Jego dalsza formacja będzie miała już charakter doktrynalny – jako semi-
narzysta, pracując jednocześnie w fabryce, by móc znaleźć schronienie i prze-
trwać, Karol Wojtyła studiuje mistrzów duchowości i filozofów. Pasjonuje go 
dzieło św. Ludwika Marii Grigniona de Montfort „Traktat o doskonałym nabo-
żeństwie do Najświętszej Maryi Panny”. W nim odkrywa to, co stanie się dlań 
osią całego życia – akt poświęcenia się Bogu przez Maryję. Dniami i nocami 
rozmyśla nad tym, co oznacza bycie doskonałym synem Maryi. Akceptując bez 
zastrzeżeń refleksje Grigniona de Montfort, uważa za coś naturalnego całkowite 
powierzenie się Matce Bożej i bycie jej sługą. 
To nieograniczone zaufanie skłania Maryję, zarówno w owym czasie, jak i w 
przyszłości, do objęcia go szczególną ochroną przed zdarzeniami zagrażającymi 
życiu. Tym bardziej przywiąże się on swojej Matki; jak napisze później, „W do-
skonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”, określanym przez Gri-
gniona de Montfort jako „niewola”, ważne jest, by dobrze poznać Maryję, ofia-
rować się Jej myślą, wolą i sercem, tak, aby ochrzczony został doskonale 
ukształtowany na podobieństwo Jezusa Chrystusa.” Traktat staje się jego książką 
do poduszki, źródłem natchnienia podczas modlitwy i przedmiotem rozmów z 
krakowskimi studentami. 
Akt ofiarowania się Maryi i jego pierwsze owoce. 
 1 listopada 1946 r., ofiarowuje się on Maryi w swoim kapłańskim sercu. 
Podobnie, jak św. Jan, „bierze Matkę do siebie”. Jego miłość do Najświętszej 
Dziewicy ciągle wzrasta. W późniejszym czasie zwróci się do kapłanów nastę-
pującymi słowy: „Kapłaństwo Chrystusa pozwala nam odkryć Maryję ponow-
nie, a nasza relacja z Nią zostaje ustanowiona w nowy, głębszy i pełniejszy spo-
sób. Więź ta staje się bardziej zasadnicza, teologiczna.” 
 W 1958, gdy Papież Pius XII mianuje go biskupem, Karol Wojtyła 
„oficjalnie” przyjmie Maryję jako Matkę swojego kapłaństwa. Obrany przezeń 
herb symbolizuje zarówno jego przeszłość, jak i przyszłość, oraz podwójną oś 
jego życia, jaką stał się krzyż. Pod jednym z ramion krzyża widnieje pierwsza 
litera imienia Maryi. Dewiza herbu, zapożyczona od św. Bernarda za pośrednic-
twem Grigniona de Montfort, brzmi: „Totus Tuus ego sum et omnia mea Tua 
sunt. Accipio Te in mea omnia. Proebe mihi cor Tuum, Maria”: /c.d.s. 7/ 
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Nr 05/163 Święte Przymierze 
Zaraz po zamachu na życie Jana Pawła II 

do rzymskiej kliniki Gemelli przyszedł telegram. 
Ronald Reagan pisał do Papieża, że jest zszokowa-
ny wydarzeniami na Placu św. Piotra, i zapewniał o 
modlitwach w jego intencji. Te słowa zapoczątko-
wały relację, która w ciągu kilku lat przyczyniła się 
do zmiany oblicza świata. 

"Dwóch takich, co zmienili świat" spotkało 
się po raz pierwszy 7 czerwca 1982 r. w Bibliotece 
Watykańskiej. Jan Paweł II mógł wtedy wreszcie 
podzielić się swoimi odczuciami z prezydentem 
Reaganem, który nie tylko dostrzegał zbrodniczy 
charakter komunizmu, ale i gotów był działać na 
rzecz jego demontażu i dysponował odpowiednimi 
do tego celu środkami. Wyraźnie też dawał do zro-
zumienia, że kwestia wyzwolenia Europy Wschodniej spod kurateli Moskwy 
była walką Dobra ze Złem i sprzymierzeńcem był w niej sam Bóg. Papież 
wreszcie spotkał na swojej drodze męża stanu, który w polityce starał się kiero-
wać ideałami biblijnymi, zdawał się czerpać siłę do sprawowania urzędu prezy-
denta z modlitwy i otwarcie deklarował, że zanosi do Boga prośby za Papieża.  

Wiara, którą podzielali, pozwalała im wyrazić wspólne, choć w 1982 r. 
mogące jeszcze uchodzić za nieprawdopodobne, przekonanie: ateistyczny komu-
nizm, oparty na kłamstwie, musi w końcu upaść. Reagan tak wspominał potem 
rozmowę z Papieżem: "Obaj czuliśmy, że w Jałcie popełniono wielki błąd i że 
coś trzeba z tym zrobić. »Solidarność« była bronią, która mogła doprowadzić do 
zmian". Prezydent obiecał Papieżowi, że w starania o demontaż komunizmu za-
angażuje instytucje federalne. Z CIA i setek amerykańskich organizacji charyta-
tywnych popłynęła wkrótce pomoc dla sprzeciwiających się reżimowi Polaków. 
Na koniec spotkania Reagan poprosił Papieża o modlitwę, "by Bóg nas prowa-
dził w dążeniu do pokoju podczas tej podróży i w nadchodzących latach".  

Podczas spotkania, w czerwcu 1987 r. w Watykanie, Jan Paweł II usły-
szał z ust Reagana zapewnienie, że już wkrótce Polska i inne ciemiężone narody 
Europy Wschodniej odzyskają wolność. Papież wyznał potem żonie prezydenta, 
że Reagan spośród wszystkich głów państw pozostaje najbliższy jego sercu. Jan 
Paweł II uznawał amerykańskiego prezydenta za "narzędzie w rękach Boga".  
 We wrześniu 1987 r. Prezydent, witając Ojca Świętego w Miami, ogłosił 
Jana Pawła II moralnym przywódcą i podziękował za jego świętość, służącą 
utrudzonemu światu. Dwa lata po tych słowach mur berliński upadł i rozpoczęła 
się zmiana oblicza Europy Środkowo-Wschodniej.  

Po śmierci Ronalda Reagana w 2004 r. rzecznik prasowy Watykanu Jo-
aquin Navarro-Valls przekazał słowa papieża Jana Pawła II, który stwierdził, że 
amerykański prezydent wpłynął na "wydarzenia historyczne, dzięki którym od-
mieniony został los milionów ludzi, zwłaszcza w Europie". 

M. Misiak 
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 „Cały Twój jestem, a wszystko co moje, do Ciebie należy. Przyjmuję Cię 
do wszystkiego, co moje. Użycz mi twego serca, Maryjo.” Bardziej niż kiedy-
kolwiek, obecność Maryi staje się odtąd częścią jego życia. Wszystko, co czyni 
dla swego Pana, jest wspomagane przez Matkę. Maryja wszędzie poprzedza go 
na jego drogach. To ona przyprowadzi doń całe rzesze dusz potrzebujących zba-
wienia. Bp Wojtyła doskonale wie, że Najświętsza Dziewica jest nie tylko Mat-
ką księży, lecz także wszystkich ludzi i całego Kościoła. Służy mu ona więc naj-
bardziej niezawodnym oparciem. To Jej z całą ufnością powierzy swą wyczerpu-
jącą posługę, młodzież, którą zaczyna się opiekować i wywodzące się spośród 
niej rodziny. Przedstawia on Maryję jako absolutny wzorzec świętości, obroń-
czynię rodzin i życia, a swoim kapłanom każe widzieć w niej ich duchową Mat-
kę. Przewodzi pielgrzymkom do Kalwarii Zebrzydowskiej i na Jasną Górę. Ko-
ściół na świecie i w Polsce przeżywa wówczas swoje przełomowe chwile. Po II 
Soborze Watykańskim, przemówienia i publikacje ks. bpa Wojtyły odzwiercie-
dlają soborowe nauczanie o Maryi, a zwłaszcza wymowę ostatniego rozdziału 
Konstytucji Lumen Gentium: „Maryja uczestniczy w dziele Chrystusa, tak, że 
nie tylko odkrywamy Chrystusa w Maryi, lecz także Maryję poprzez Chrystusa.” 
W ojczyźnie, aktywnie bierze on udział w obchodach jubileuszu tysiąclecia 
chrztu Polski (966-1966), odprawiając dziewięcioletnią nowennę, zakończoną w 
Krakowie (gdzie zostanie kardynałem w 1967 r.) uroczystym poświęceniem na-
rodu Najświętszej Maryi Pannie. 
 Coraz częściej wyjeżdżając za granicę, przybywa do Lourdes, gdzie moż-
na go ujrzeć na kolanach w krypcie, modlącego się i adorującego Najświętszy 
Sakrament. Nieświadomie przygotowuje się on w ten sposób do wielkiej posłu-
gi, jaką Bóg wyznaczył mu w Kościele. 
2. „Ten Papież jest arcydziełem, w którym mam upodobanie” (1978-2000) 
Maryja prowadzi Papieża ku poświęceniu świata Jej Sercu 
 Od dnia wyboru Karola Wojtyły na Papieża, cały świat poznaje dewizę 
która stanie się zawsze aktualnym wezwaniem do ofiarowania siebie Maryi, dla 
udaremnienia uknutego przez szatana planu zniszczenia świata. Jan Paweł II jest 
dla nas przykładem powierzenia siebie samego kierownictwu Maryi. 
 Jego nabożeństwo do Matki Bożej porusza tłumy: od Divino Amore do 
Pompei, od Gwadelupy do Wilna, od Knock do Częstochowy, od Einsiedeln do 
Yamusukro, odwiedza on sanktuaria maryjne i poświęca ich Pani całe kraje oraz 
kontynenty. 
 3 marca 1979 zapoczątkowuje on w Rzymie zwyczaj publicznego odma-
wiania różańca w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Powróciwszy do Lourdes w 
1983, wyjątkowo odmawia go w języku francuskim. Nie zdarza mu się przyjmo-
wać kogokolwiek bez ofiarowania swemu gościowi różańca. W każdym z kazań 
i przemówień Jana Pawła II znajdziemy choć jedną wzmiankę o Maryi. Pragnie 
ona jednak zaprowadzić go jeszcze dalej. Matka Boża jest teraz niewiastą „idącą 
w pośpiechu”.  /c.d.s. 8/ 

MARYJA W ŻYCIU PAPIEŻA JANA PAWŁA II 
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 Dalej oczekuje odpowiedzi na swoje orędzie z 1917 roku, które zepchnię-
to w niepamięć po II wojnie światowej. By przyśpieszyć wydarzenia, Bóg do-
puszcza do zamachu w roku 1981, a Maryja kolejny raz ocala „swojego” Papie-
ża, „Papieża swojego cierpienia i miłości.” W ten sposób, „ujmuje go za rękę” i 
prowadzi ku wielkiej konsekracji Kościoła, świata i Rosji, w Rzymie (1981 i 
1984) i Fatimie (1982 i 1991). 
Wielkie dzieła Królowej Różańca Świętego 
 „Biskup w białych szatach” przybędzie zatem trzy razy do Cova da Iria, 
znajdując radość, miłość i pokrzepienie w miejscu, gdzie Papież jest najbardziej 
umiłowanym gościem na świecie. Dwa razy (w 1984 i w październiku 2000, z 
okazji jubileuszu biskupów) będzie on przyjmował w Rzymie figurę Matki Bo-
żej Fatimskiej, zwanej „Carelinha”. W jej koronie, jako wotum, umieszczona 
zostanie kula wystrzelona przez zamachowca. 
 W międzyczasie ogłasza on Rok Maryjny 1987-88, zapowiedziawszy w 
Lourdes rozpoczęcie „adwentu trzeciego tysiąclecia naszej ery” od obchodów 
dwutysięcznej rocznicy narodzin Maryi. Pod koniec Roku Maryjnego Papież 
oświadcza 15 sierpnia w Bazylice św. Piotra: „Smok nie jest silniejszy od Nie-
wiasty-Maryi. Zwieńczeniem wszystkiego jest publikacja znakomitej encykliki 
Redemptoris Mater – Matka Odkupiciela, 25 marca 1987 r. Królowa Różańca 
Świętego, poruszona wszystkimi hołdami złożonymi jej Niepokalanemu Sercu i 
miłością „syna, w którym ma upodobanie”, nagradza go upadkiem ateistyczne-
go systemu na Wschodzie i odzyskaniem przez narody wolności oraz wiary. 
Daje nam Ona poznać moc konsekracji dokonanej zgodnie z Jej słowami, a uka-
zanej w proroczy sposób przez św. Ludwika de Montfort. 
«Apostołowie czasów ostatecznych» 
 Podstawowy dokument Jana Pawła II poświęcony Maryi, każdym swoim 
słowem świadczy więc o inspiracji montfortiańskiej, bliskiej młodości oraz 
przygotowaniu teologicznemu autora. Jego wymowa pozwala przewidywać try-
umf Maryi nad szatanem, zapowiadany począwszy od Księgi Rodzaju aż po 
Apokalipsę i od św. Grigniona de Montfort po objawienia w Fatimie… Mont-
fort z przekonaniem i mocą pisze o „Apostołach czasów ostatecznych”, którzy 
podążając z krzyżem w jednym i różańcem w drugim ręku, pośród trudów i 
prześladowań zostaną doprowadzeni przez Maryję do wielkiej świętości. Zło-
żywszy Bogu i światu ofiarę z siebie samych, będą oni dokonywać nowej ewan-
gelizacji (zapoczątkowanej w 1916 w Fatimie wobec prostych pastuszków ), 
przyczynią się do nadejścia nowej Pięćdziesiątnicy przepowiedzianej przez 
Martę Robin i do powstania cywilizacji miłości, o której mówią ostatni Papieże. 
Kto jest pierwowzorem, przewodnikiem, koordynatorem tych wybranych dusz, 
„nowego Izraela”? Otóż jest nim ten, o którym Maryja mówi w trzeciej tajemni-
cy fatimskiej, idący swoją drogą krzyżową razem z innymi męczennikami XX 
w., „mąż boleści, oswojony z cierpieniem”, ofiarowujący siebie, na wzór Jezusa 
i Maryi, za zbawienie braci oraz wskazujący im drogę przez krzyż do zmar-
twychwstania. /c.d.s. 9/ 
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Taki jest ów niezwykły człowiek, którego dwa komponenty życia, pozornie od-
mienne, choć w rzeczywistości uzupełniające się, jednoczy łagodna i macierzyń-
ska opieka Maryi, tak ściśle, że nie sposób dopatrzyć się między nimi jakiego-
kolwiek rozdźwięku; wszystkie ingerencje Matki w „życie ukryte” Karola Woj-
tyły, miały bowiem za zadanie przygotować jej Papieża do przyszłego pontyfi-
katu. 
Tak oto, jako posłuszny syn, Jan Paweł II przeżywa trzy tajemnice różańcowe: 
początkową radość, ból doświadczeń oraz chwałę, która go oczekuje w przy-
szłym życiu, a której antycypacją jest jubileusz z jego uroczystymi etapami. Już 
na tej ziemi otrzymuje on nagrodę sprawiedliwego, która zostanie mu jednak 
dana w całej pełni dopiero w niebieskim Jeruzalem, w czasie oznaczonym przez 
Boga, który pozwoli, aby Najświętsza Maryja Panna sama ukoronowała swego 
sługę. 

Przekład z franc.: AL, Stella Maris, nr 363 str. 9-12. Za zgodą Wydawnictwa du Parvis 

MARYJA W ŻYCIU PAPIEŻA JANA PAWŁA II 



"Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na 
przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i 

wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej".  
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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 

"Sumienie jest dla każdego człowieka sprawą o zasadniczym znaczeniu. Jest ono 
jego wewnętrznym przewodnikiem i jest także sędzią jego czynów".  

"Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z wła-
snych upadków i ciągle na nowo się nawracać".  
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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 

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

W miesiącu maju będzie odprawiana dodatkowa msza św. o godz. 1015. Porzą-
dek nabożeństw w maju 930, 1015 i 1130. W następnych miesiącach konieczność 
dodatkowej mszy św. będzie uzależniona od frekwencji. Serdecznie zapraszam. 
Zachęcam, abyśmy zastosować i wprowadzić w życie zalecenia władz państwo-
wych i kościelnych: maski i odległości. Ławki są po niedzielnych mszach dezy-
fekowane i czyszczone. Przy każdym wejściu do świątyni znajduje się pojemnik 
z płynem do dezyfekcji rąk.  

Ks. J.Wisniewski 

OGŁOSZENIA 

Pragnę serdecznie podziękować parafianom za pomoc i finansowe wsparcie w 
tym trudnym dla parafii okresie.  Opłaty bieżące /prąd, wywóz śmieci, obsługa/ 
są regularnie opłacane. Ufając Bożej Opatrzności i Państwa życzliwości mam 
nadzieję, że wspólnie „przeżyjemy” następne miesiące.  

Z zgodnie za zarządzeniem ks. bpa P. Libery uroczystości komunijne zostają  
przełożone na okres powakacyjny. W naszej parafii planujemy przeprowadzić je 
5  września br. o godz. 900 odbyłaby się Uroczystość Pierwszej Komunii św., a o 
1200 Uroczystość Odnowienia Przyrzeczeń od Chrztu. Mam nadzieję, że bez 
przeszkód  zrealizujemy te plany. Kochani Rodzice wszystko będzie jeszcze 
uzależnione od rozwoju sytuacji. Na bieżąco będziemy  podejmować decyzje.  

O Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei. 
Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie chorych, która u stóp krzyża zostałaś po-
wiązana z cierpieniem Jezusa, trwając mocno w wierze. 
Ty, Zbawienie ludu rzymskiego, wiesz czego potrzebujemy i jesteśmy pewni, że 
zatroszczysz się o to, aby radość i święto — tak jak w Kanie Galilejskiej — mo-
gły powrócić po tym czasie próby. 
Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy dostosowali się do woli Ojca i czynili 
to, co powie nam Jezus, który obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze 
boleści, by nas prowadzić przez krzyż ku radości zmartwychwstania. Amen. 
 
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami 
racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas 
zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona….. 

Wieczorna modlitwa 
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Dzień 
     

Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Pt. 1  I PIĄTEK 1800 msza św., nabożeństwo majowe 

Nd. 3 IV NIEDZIELA 
WIELKANOCY 

 930 msza św.,   
1015 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo majowe 

Pn.-So. 4-9   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Pt. 8  UROCZYSTOŚC ŚW. 
STANISŁAWA BI-

SKUPA I MĘCZENNI-
KA, GŁOWNY PA-

TRON POLSKI 

1800 msza św., nabożeństwo majowe 

Nd. 10 V NIEDZIELA 
WIELKANOCY 

 930 msza św.,   
1015 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo majowe 

Pn.-So. 11-16   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

So. 16  ŚW. ANDRZEJA BO-
BOLI - PATRONA 

POLSKI 

1800 msza św., nabożeństwo majowe 

Nd. 17 VI NIEDZIELA 
WIELKANOCY 

 930 msza św.,   
1015 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo majowe 

Pn.-So. 18-23   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Pt. 22  NOBOŻEŃSTWO DO 
MIŁOSIERDZIA BO-

ŻEGO 

1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Nd. 24 WNIEBOWSTĄ-
PIENIE PAŃ-

SKIE 

 930 msza św.,   
1015 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo majowe 

Pn.-Pi. 25-30   1800 msze św., nabożeństwo majowe 

Nd. 31 ZESŁANIE DU-
CHA ŚWIĘTEGO 

 930 msza św.,   
1015 msza św.  
1130 msza św., nabożeństwo majowe 

So. 2  UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEJ 

MATKI BOŻEJ KRÓ-
LOWEJ POLSKI 

1800 msza św., nabożeństwo majowe 

Pt. 29    ŚW. URSZULI  
LEDÓCHOWSKIEJ 

1800 msza św., nabożeństwo majowe 


