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NIE ODDAM KRZYŻA MOJEGO 
NIKOMU! 

 
 
Nie oddam krzyża mojego nikomu! 
Dźwigam go z miłością, boś jest ze 
mną, Panie. Niechaj krzyż mój 
radością dzisiaj mi się stanie,  
Ufam Tobie, Jezu, mój najsłodszy 
Panie. Wszystko, co mnie spotka, 
jest na dusz powstanie.  
Dusz, które pragną i tych, co nie 
wiedzą, tych, co pod Twym 
skrzydłem chwili nie usiedzą. 
Dusz, które nie kochają bardziej. 
Nie oddam krzyża mojego nikomu! 
Jest on z Twoim Krzyżem w 
łączności. Na nim życie swoje 
oddałeś na zmartwychwstanie 
mojego domu,  
na zmartwychwstanie nie 
znających Ciebie, aby wszyscy 
mogli umiłować i  królować na 
wieki, Jezu mój, z Tobą w Niebie. 
/Weronika/ 

   

 

 
 

 

 

      Duchowe przygotowanie rodziny na chrzest dziecka 

            Chrzest dziecka pociąga za sobą wiele, dalszych i bliższych, przygotowań. 

Wybieramy dziecku imię, zastanawiamy się nad wyborem rodziców chrzestnych, 

aby byli nimi wierzący i praktykujący katolicy – czyli ludzie przykładni; chcemy, 

aby wszystko wypadło jak najlepiej: aby nie zabrakło wśród zaproszonych gości 

tych, którzy powinni w tym dniu być, aby przyjęcie po kościele było godne; no i 

jeszcze troska o odświętny strój dla rodziców, pozostałych dzieci, fryzjer, 

fotograf, itd., itp. Oczywiście nie ma w tym nic nagannego. Jednak wśród 

wspomnianego natłoku spraw może, niestety, umknąć uwadze przygotowanie 

duchowe do należytego przeżycia sakramentu ich dziecka. 

            Warto, aby rodzice przypomnieli sobie swój własny chrzest i zastanowili 

się jak do tego czasu wyglądało ich życie chrześcijańskie. Prośba o sakrament 

chrztu dla dziecka zakłada zobowiązanie do katolickiego wychowania swojego 

potomstwa. Wiemy, że pierwszą nauką wiary i miłości do Boga jest dla dziecka 

przykładne życie rodziców, najbliższych. Kolejną rzeczą jest dobre 

przygotowanie się do sakramentu spowiedzi św. Nie zostawiamy tej sprawy na 

ostatnią chwilę, gdyż bardzo łatwo można zapomnieć. Dlaczego rodzice i 

chrzestni przystępują do spowiedzi św.? Dlatego, że proszą Pana Jezusa i Kościół 

o chrzest dla swego dziecka kierując się własną wiarą, czystymi intencjami – 

sercem. Prosząc o zgładzenie grzechu pierworodnego w dziecku, wcześniej sami 

przystępując do spowiedzi, dają również sygnał, znak, że ich prośba jest 

autentyczna, prawdziwa. 

Kolejną rzeczą, bardzo ważną, jest to, aby okres przygotowania do 

sakramentu chrztu św. obmadlać. Codzienna modlitwa o wiarę i łaskę dla dziecka, 

przyjęta świadomie Komunia św. w dniu sakramentu dają nadzieję, że ta troska 

modlitewna o dziecko będzie stała, codzienna w życiu rodziców i chrzestnych. 

I na koniec – warto zadbać, aby biała szatka, którą chrzestna nakłada 

dziecku podczas sakramentu była starannie zachowana jako znak w dorosłym 

życiu, że był taki dzień, kiedy stało się ono dzieckiem Bożym. Tak samo ma się 

sprawa z gromnicą, świecą, która powinna towarzyszyć człowiekowi od chrztu 

poprzez I Komunię św. aż po odejście z tego świata. 
                

                                                                 Ks. Marcin Staniszewski , proboszcz 

 

 
 Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy 
 
Ogólna: Aby każdy wnosił wkład we wspólne dobro i w budowę społeczeństwa, które 
stawia w centrum osobę ludzką.  
 
Misyjna: Aby chrześcijanie przystępując do sakramentów i rozważając Pismo Święte 
stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej.  
                    

ADRES: 
Ul. Kupnera 22 

14-260 Lubawa 

Tel. (0-89) 645 39 60 
 

ODPUSTY: 
1.Narodzenie św. 

  Jana Chrzciciela 
  24 czerwca 

2.Michała Archanioła 

  29 września 

 

MSZE ŚWIĘTE: 
Dni powszednie 
7.00 i 17.00 

Niedziele i święta 

8.00 10.30 12.00 17.00 
święta „zniesione” 

7.00   9.00     17.00 

-.     

 ADORACJA  

 NAJŚWIĘTSZEGO 

 SAKRAMENTU: 
 Piątek 15.00 – 17.00 

 

SAKRAMENT 

 POJEDNANIA: 
 Piątek 15.00-17.00 

 i przed każdą Mszą św. 

 

NABOŻEŃSTWA: 

 
- NOWENNA DO MB 

  NIEUSTAJĄCEJ          

POMOCY 

  środa godz. 17.00 

 

- DO MIŁOSIERDZIA 

  BOŻEGO 

  piątek  godz. 16.45 

 

-DO NIEPOKALANEGO 

SERCA NMP 

  p-sza sobota  g. 7.00 
  

-KU CZCI Św. JP II  

Z UCZCZENIEM 

RELIKWII 
16 dzień m-ca godz.17.00 

 

- KU CZCI ŚW. O. PIO 

23 dzień m-ca. godz. 17.00 

 
MSZA ŚW.Z MODLITWĄ 

O UZDROWIENIE=ostatni 

piątek m-ca godz.17.00 
 

KANCELARIA 

 PARAFIALNA 

CZYNNA 
 15.30 - 16.30 

oprócz czwartku 

i po każdej Mszy św. 
 

Redakcja gazetki zaprasza 

chętnych do współpracy. 
Kontakt z księdzem 

proboszczem. 

 

PRZECZYTAŁEŚ – 

PODAJ  DALEJ 

 
 
 

 
Za złożone 

dobrowolne ofiary: 
BÓG ZAPŁAĆ! 

 

 

  
 29IX- Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. W 1987roku św. Jan Paweł II przybył do 
sanktuarium św. Michała Archanioła na Górę Gargano w Italii, aby prosić o pomoc i opiekę dla 
Kościoła. Oto niektóre fragmenty z przemówienia: „Przybyłem uczcić św. Michała Archanioła i 
prosić go teraz kiedy jest tak trudno dawać autentyczne świadectwo chrześcijańskie bez 
kompromisów i bez ustępstw… Liczni święci przybywali tutaj, aby zaczerpnąć siły i pokrzepienia… 
Jest prawdą, <bramy piekielne go nie przemogą (chodzi tutaj o Kościół Św.), wg. zapewnienia Pana 
/ Mt16,18/. Nie znaczy to, że jesteśmy wolni od prób i od walki przeciw zasadzkom złego. W tej 
walce Archanioł Michał stoi u boku Kościoła aby go bronić przed wszystkimi podłościami świata, 
aby pomóc wierzącym odeprzeć demona, który „jak lew ryczący krąży, szukając kogo 
pożreć”/1P5,8/. 
                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

RUCHY I 

STOWARZYSZENIA: 

1. SŁUŻBA 

LITURGICZNA 

 

2. SCHOLA PARAFIALNA 

 

3. ODNOWA W DUCHU 

ŚWIĘTYM 

      -  środa  godz.18.00 

 

4. GRUPA 

MŁODZIEŻOWA 

„PRZYJACIELE JEZUSA”  

       -  piątek godz. 18.00 

 

5. WSPÓLNOTA 

ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
Lubawa, Tuszewo i 

Fijewo -   pierwszy 

wtorek m-ca po Mszy 

św. o g. 17.00,          

Mortęgi -ostatni 

czwartek m-ca po Mszy 

św.o g.18.00 

 

6. RODZINY 

NAZARETAŃSKIE 
- poniedziałek po Mszy 

św.  o g. 17.00 

 

7. WSPÓLNOTA 

MODLITWY OJCA PIO 
- 23 dnia miesiąca po 

Mszy św. o g.17.00     

 

W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ: 

1. CHRZTY 
2.  Bruno Marek 07. 07. 2016 

3. Hanna Błaszkowska 09. 07. 2016 

4. Alicja Wiszniewska 09. 07. 2016 

5. Jan Rożentalski 09. 07. 2016 

6. Kai Żuralski 09. 07. 2016 

7. Szymon Tański 10. 07. 2016 

8. Dorota Karczewska 10. 07. 2016 

9. Agata Karczewska 10. 07. 2016 

10. Alicja Banacka 16. 07. 2016 

11. Antoni Wysocki 16. 07. 2016 

12. Aleksandra Kwiatkowska 16. 07. 2016 

13. Antoni Jan Zawadzki 16. 07. 2016 

14. Franciszek Kowanda 23. 07. 2016 

15. Igor Kowalkowski 30. 07. 2016 

       15. Jan Adam Sierzputowski 06. 08. 2016                                

odbywają się w czwartą sobotę miesiąca na Mszy św. o godz.17.00. 

Wymagane dokumenty: akt urodzenia dziecka oraz zaświadczenia 

rodziców chrzestnych, że są wierzący i praktykujący. Rodzicami 

chrzestnymi mogą być osoby bierzmowane, żyjące w związkach 

sakramentalnych. 

2. BIERZMOWANIE odbywa się raz w roku. We wrześniu 

młodzież trzeciej klasy gimnazjum rozpoczyna na katechezie 

szkolnej przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu. Młodzież 

wraz z rodzicami spotyka się raz w miesiącu na wieczorach 

skupienia w kościele, a bezpośrednio przed otrzymaniem 

sakramentu poznaje owoce Ducha Świętego, 

Bierzmowanie odbyło się dnia 26 kwietnia 2016r. o g. 18.00 

 

   3.  ŚLUBY – zapowiedzi na tablicy ogłoszeń przy kościele. 

1.  Bartosz Kopiacki i Anna Grabowska 16. 07. 2016 

2. Bartosz Monkowski i Agata Kirzanowska 16. 07. 2016 

3. Cezary Daniel Bilicki i Elżbieta Pruchniewska 23. 07. 2016 

4. Grzegorz Krzysztof Kowalkowski i Ewelina Kowalkowska  

5. Mariusz Jelonek i Agnieszka Zabłotna 06. 08. 2016 

6. Marcin Przemysław Rzemiński i Natalia Kawczyńska  

7. Mateusz Strzałkowski i Monika Konopks 20. 08. 2016 

  4.  POGRZEBY          
1.   Krystyna Maria Golder + 09. 07. 2016; 12. 07. 2016 

2.   Sławomir Sokołowski + 10. 07. 2016; 13. 07. 2016 

3.   Maria Wiśniewska + 18. 07. 2016; 21. 07. 2016 

4.   Adela Jadwiga Stempska + 14. 08. 2016; 18. 08. 2016 

                              Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wieczne spoczywanie 

 

Adres Redakcji: PARAFIA SS. JANA CHRZCICIELA I MICHAŁA ARCHANIOŁA 14-260 Lubawa ul. Kupnera 22 
Redaguje zespół pod opieką ks. Marcina Staniszewskiego – proboszcza.  Archiwalne numery gazetki dostępne na życzenie. 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk w całości lub częściach tylko za zgodą Redakcji. 



LITURGIA SŁOWA 
 
 04 IX- 23 Niedziela Zwykła, Mdr9,13-
18;Ps90;Flm9b-10.12-17;Łk14,25-33  
Tak więc żaden z was nie może być 
moim uczniem, jeśli nie wyrzeka się 
wszystkiego, co posiada.  
08 IX- czwartek, Narodzenie NMP, 
święto, Mi5,1-4a(Rz8,28-30);Ps13Mt1,1-
16.18-23 
11 IX- 24 Niedziela Zwykła, Wj32,7-
11.13-14;Ps51;1Tm1,12-17;Łk15,1-32 
Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i 
względem ciebie. Już nie jestem godny 
nazywać się twoim synem. 
12 IX- poniedziałek, Najświętszego 
Imienia Maryi, 1Kor11,17-26;Ps40; 
Łk7,1-10 
14IX- środa, Podwyższenie Krzyża 
Świętego, święto, Lb21,4b-
9;Ps78;Flp2,6-11;J3,13-17  
Jest konieczne wywyższenie Syna 
Człowieczego, aby każdy, kto w niego 
wierzy, miał życie wieczne.  
15IX- czwartek, Najświętszej Maryi 
Panny Bolesnej, wspomnienie, Hbr5,7-
9;Ps31,J19,25-27(Łk2,33-35) 
18 IX- 25 Niedziela Zwykła, Dzień 
Środków Społ. Przekazu, Am8,4-
2;Ps113;1Tm2,1-8;Łk16,1-13 Kto jest 
wierny w małej rzeczy, jest wierny i w 
wielkiej; a kto w małej rzeczy jest 
nieuczciwy, jest nieuczciwy i w wielkiej. 
23 IX- piątek, św. Pio z Pietrelciny, 
wspomnienie, pierwszy dzień jesieni, 
Am6,1a.4-7;Ps146;Tm6,11-16;Łk9,1-6 
25 IX- 26 Niedziela Zwykła, Am6,1a.4-
7;Ps146;1Tm6,11-16;Łk16,19-31 Jeśli 
Mojżesza i proroków nie słuchają, to 
nawet gdyby ktoś powstał z martwych, 
także nie dają się przekonać. 
29IX- czwartek, Świętych Archaniołów  
Michała, Gabriela i Rafała, święto, 
odpust parafialny, Dn7,9-10.13-
14(Ap12,7-12a)Ps138;J1,47-51 
 
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 
Koment. ks. M. Krawiec SSP 
04IX- Łk14,25-33 Aby iść za Jezusem i 
być jego uczniem, konieczne jest 
wyzwolenie się spod dominacji nawet 
najbardziej naturalnych relacji 
emocjonalnych i przywiązań. 
Pierwszeństwo miłości do Boga, 
akceptacja samego siebie, niesienie 
swojego krzyża to znaki autentycznej 
miłości, daru czynionego ze swojego 
życia. Bez kształtowania powyższych 
wymiarów życia nasze chrześcijaństwo 

jest narażone na śmieszność, tak jak 
budowniczy, który nie przewidział 
wystarczających środków na 
dokończenie dzieła, albo jak ten kto 
poniósł klęskę, gdyż podjął się zmagania 
ze zbyt silnym przeciwnikiem.  
11IX- Łk15,1-32 Miłosierdzie Boga jest 
dostępne nie dla tego, kto potrafi 
przygotować piękną mowę pokutną, ale 
dla tego, kto w swym sercu uznał 
szkodliwość popełnionego zła i 
postanawia je porzucić, oraz jest gotów 
przyjąć na siebie konsekwencje 
własnych czynów. Powrót do ojca jest 
dla młodszego syna wyznaniem, że 
ojciec miał rację i że musi ponieść 
słuszne konsekwencje swej głupoty. Ale 
ojciec nie chce mieć niewolników w 
swoim domu. Jego miłość obdarza syna 
wolnością, chociaż jasne jest, że młody 
człowiek mylił się w swym uporze. 
Pewność, że ojciec kocha z taką miłością 
pozwala podjąć drogę powrotu. 
14IX- Podwyższenie Krzyża Świętego 
J3,13-17 Jezus umierając na krzyżu, 
wypełnił wolę swojego Ojca, która 
polegała na odkupieniu ludzkości. Było 
to zadanie trudne, wymagające zaparcia 
się samego siebie i przyjęcia 
niesprawiedliwego wyroku, skazującego 
na śmierć. Jezus modlił się w Ogrodzie 
Oliwnym, prosząc Ojca, aby dał Mu siłę 
potrzebną do wypełnienia tej 
szczególnej misji. Bardzo często stajemy 
w naszym życiu przed zadaniami, które 
wydają się niezwykle trudne, a często 
wręcz niemożliwe do wykonania. Bywa, 
że realizując je, spotyka nas ból i 
cierpienie. Kobieta, która ma urodzić 
dziecko wie, że będzie musiała przejść 
przez bóle rodzenia po to, aby wydać je 
na świat. Chrześcijańska dojrzałość to 
gotowość do poświęcenia się w imię 
miłości. Wpatrując się w Chrystusa i 
biorąc od Niego siłę jesteśmy w stanie 
udźwignąć nawet największy krzyż. 
18IX-  Łk16,1-13 W przypowieści o 
nieuczciwym zarządcy nie możemy 
szukać wzorów dla naszych ziemskich 
relacji. Zdumiewa w niej zwłaszcza 
końcowa pochwała. Dopiero, gdy 
przełożymy ją na relacje panujące w 
królestwie Bożym, staje się ona 
zrozumiała. To Bóg jest właścicielem 
dóbr, które grzesząc, egoistycznie 
marnotrawimy. On dał nam siły i 
zdolności i cały świat, byśmy nim 
zarządzali. Marnotrawienie tych darów 
niszczy dobro stworzenia. Dlatego Bóg 
pyta nas, co robimy z Jego darami. A to, 

jaka jest nasza wiara w Jego 
dobroć i miłosierdzie, okazuje 
się wtedy, gdy jesteśmy 
miłosierni dla naszych braci. 
25IX-  Łk16,19-31 Sekret wiary 
nie kryje się w oglądaniu cudów. 
Ona rodzi się ze słuchania Słowa 
Bożego. Bogacz codziennie 
widział Łazarza przed bramą 
swego domu, ale nigdy nie 
dostrzegł w nim człowieka, który 
potrzebuje i zasługuje na 
miłosierdzie. Dlaczego? Ten 
rodzaj ślepoty rodzi się z 
odrzucenia Słowa. Człowiek, 
który nie pozwala, aby Słowo 
Boże kształtowało jego życie, 
jego sposób patrzenia na siebie i 
na świat, pozostaje ślepy i nie 
może poznać prawdy, nie 
rozumie nic z tego, co dzieje się 
wokół niego. To dlatego ostatnie 
zdanie dzisiejszej Ewangelii jest 
tak radykalne. 
 
KATECHEZA ŚW. JANA PAWŁA II 
   
„POZNANIE” I RODZENIE. Do 
całości naszych analiz 
poświęconych biblijnemu 
„początkowi”, pragniemy 
dołączyć jeszcze mały fragment 
tekstu z czwartego rozdziału 
Księgi Rodzaju. Naprzód 
jednakże należy stwierdzić, że 
Jezus Chrystus swoje słowa w 
rozmowie z faryzeuszami 
/Mt19,Mk10/ – słowa, w których 
obrębie stale toczą się nasze 
rozważania- Wypowiada w 
takim kontekście ludzkiego 
bytowania, w którym śmierć i 
związane z nią zniszczenia ciała 
/owo „w proch się obrócisz” z 
Rdz3,19/ stały się powszechnym 
udziałem człowieka. Chrystus 
odwołuje się do „początku”, do 
pierwotnego wymiaru tajemnicy 
stworzenia wówczas, gdy ten 
wymiar został już przełamany 
przez misterium iniquitatis, 
przez grzech, a wraz z nim także 
przez śmierć: misterium mortis. 
Grzech i śmierć weszły w dzieje 
człowieka przez samo serce tej 
jedności, jaką od „początku” 
stanowili mężczyzna i kobieta, 
stworzeni i wezwani do tego, 
aby stawać się „jednym 
ciałem”/Rdz2,24/. Już na samym 

początku niniejszych rozważań 
stwierdziliśmy, że Chrystus 
odwołuje się do „początku”, 
przeprowadza nas przez granicę 
pierwotnej niewinności człowieka, 
i jego dziedzicznej grzeszności, i 
pozwala nam szukać ciągłości i 
spójni między tymi dwoma 
sytuacjami przez które 
ukształtował się dramat tego 
„początku” w objawieniu 
tajemnicy człowieka 
historycznemu człowiekowi. To 
nas uprawnia, aby po analizach 
związanych ze stanem pierwotnej 
niewinności przejść do ostatniej 
jeszcze w tym całokształcie analizy 
„poznania i rodzenia”. 
Tematycznie wiąże się ona jak 
najściślej z błogosławieństwem 
płodności włączonym w pierwszy 
opis stworzenia człowieka 
mężczyzną i niewiastą /Rdz1,27-
28/. Historycznie zaś włącza się już 
ów horyzont grzechu i śmierci, 
który /Jak uczy Księga Rodzaju, 
rozdział 3/- wraz z naruszeniem 
pierwotnego przymierza ze 
Stwórcą- zasadniczo zaciążył nad 
samym poczuciem sensu ludzkiego 
ciała. W 4 rozdziale Księgi Rodzaju, 
a więc ciągle jeszcze w obrębie 
tekstu jahwistycznego, czytamy: 
„Mężczyzna zbliżył się do swej 
żony Ewy. A ona poczęła i urodziła 
Kaina i rzekła: <Otrzymałam 
mężczyznę od Pana>. A potem 
urodziła jeszcze Abla, jego brata”. 
Jeśli ten pierwszy fakt zrodzenia 
człowieka na ziemi wiążemy z 
„poznaniem”, to z uwagi na 
charakter dawniejszych 
przekładów dosłownych, w 
których „zbliżenie” małżeńskie 
było określane właśnie jako 
„poznanie”. W rzeczywistości 
przekład współczesny brzmi: 
„Mężczyzna zbliżył się do swej 
żony Ewy”, podczas gdy 
dawniejsze przekłady miały: 
„poznał swą żonę”, co zresztą 
zdaje się ściśle odpowiadać 
znaczeniu użytego tutaj słowa 
semickiego jada. Można w tym 
widzieć ubóstwo archaicznego 
języka, któremu brakowało wielu 
wyrażeń na określenie 
zróżnicowanych faktów. Niemniej 
jednak pozostaje rzeczą 
znamienną, iż sytuacja, w której 

mężczyzna i jego żona łączą się ze sobą 
tak ściśle, że stają się „jednym ciałem”, 
zostało określone jako „poznanie”. W 
ten sposób bowiem z ubóstwa języka 
zdaje się wyłaniać swoista głębia 
znaczenia, która właśnie jest 
konsekwencją wszystkich dotąd 
rozpatrywanych znaczeń. Wydaje się, 
że jest to również ważne ze względu na 
„archetyp” naszego myślenia o 
człowieku, który jest ciałem, o jego 
męskości i o jego kobiecości, a więc o 
jego płciowości. Tak bowiem przez 
użyty w Księdze Rodzaju 4,1-2 i często 
używany w Biblii wyraz „poznanie”- 
współżycie małżeńskie mężczyzny i 
kobiety- to, że stają się oni przez 
dwoistość swojej płci „jednym ciałem” 
– zostało wprowadzone w wymiar 
właściwy dla osób. Księga Rodzaju 
mówi tylko  poznaniu kobiety przez 
mężczyznę, wskazując na jego przede 
wszystkim aktywność. Można jednakże 
mówić o wzajemności tego „poznania”, 
w którym mężczyzna i kobieta  
uczestniczą przez swoje ciało i płeć. 
Dodajmy, że szereg dalszych tekstów 
biblijnych również przemawia tym 
językiem. Aż do słów wypowiedzianych 
przy zwiastowaniu przez Maryję z 
Nazaretu: „Jakże się to stanie, skoro nie 
znam męża? /Łk1,34/. C.D.N. 
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RADOŚCIĄ JEST TWOJE NARODZENIE. 
 Radość wielka z Twojego Narodzenia, 
Niepokalana, Najświętsza Dziewico! 
Zapowiadane, od początku było w 
zamyśle Boga. Wybrankę Swą tworzył 
na Matkę Słowa, Matkę Odkupiciela. 
Wszystkie łaski i cnoty kształtowały 
Ciebie, Maryjo i wyposażały. Od 
początku wolna od skazy- Bóg mieszkał 
w Tobie. Przepełniał całą Ciebie. Miłość 
Boża wzrastała z Tobą, od chwili 
pierwszej istnienia Twego. Zawsze 
dodaje ona Tobie blasku- Miłość Boża. 
Maryjo, Dziewico wybrana, tworzyła 
Ciebie czystość, tworzyła Ciebie Miłość 
a Mądrość wyposażała. O Pani piękna, 
taka subtelna, roztropna i mądra, 

Królowo skromna, Królowo pokorna- 
promieniejesz Chwałą Boga, który 
Ciebie stworzył na Swój Przybytek. 
Słodycz wlał w Twe usta, 
wstydliwością ozdobił, 
Twe czoło i  lico namaścił wdziękiem 
a Ciebie całą Majestatem wielkim. 
Zawsze zachwycasz Niepokalana 
Dziewico nie tylko Aniołów w Niebie. 
Twoje Urodziny obchodzimy wszyscy 
Twoi poddani- Twoje dzieci. Radość 
wielką w sercach mamy z powodu 
tego Dnia, który jest szczęściem dla 
świata całego. Ziemio- raduj się! 
Niebo- raduj się! Boże, dzięki Ci 
składam - zyskałam Matkę, która 
mnie nie opuści! Niepokalana 
Dziewico, otrzymałaś od Boga 
niezrównane dary. Trwasz 
niezmiennie wśród zmiennych kolei, 
zawsze jednakowo- wielbiąc i miłując 
dobroć Boga. Maryjo błogosławiona, 
jesteś prawdziwą Oblubienicą Jezusa 
Chrystusa, Przybytkiem Ducha 
Świętego, Arką Przymierza. Maryjo, 
Bramo Niebieska, przez Ciebie 
dokonuje się cud zjednoczenia z 
Bogiem. Dziękuję Boże, że dałeś mi 
Najświętszą Maryję Pannę, 
Niepokalaną Dziewicę,  uczyniłeś Ją 
Matką Boga i moją Matką i uczyniłeś 
Ją Królową serca mego. /Weronika/. 
 
MÓWIĄ WIELCY  
 
Maryja ciągle nam powtarza: jeśli 
kochacie mnie jak dzieci, Ja obronię 
was jak Matka, silna i pełna 
miłosierdzia.  
 /św. Jan Bosko1815-1888/ 
 
UŚMIECHNII SIĘ   
    
WAŻNE PYTANIE. Znany ateista 
chwali się w towarzystwie swoją 
niewiarą, krytykuje Kościół i 
chrześcijan. Odzywa się skromny 
człowiek, który to słyszy: „Nie jest 
ważne pytanie, czy pan wierzy w 
Boga”.  „A jakie jest ważne?”- chce 
wiedzieć ateista. „Czy Bóg wierzy w 
Pana”.  
    

                   


