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RADUJ SIĘ MARYJO, 
MATKO KOŚCIOŁA 
 
W Dniu Pięćdziesiątnicy 

Kościół się  nam rodzi. 

Z Ucznia Matko Chrystusa 

W Wieczerniku się modlisz. 

 

Syn Twój tak powiedział  

I Ducha swego zsyła, 

Mocą Jego mogą uczniowie 

Bez lęku Kościół zawiązywać. 

 

Ustanowił On Ciebie, Maryjo, 

Matką swego Kościoła, 

Mogą teraz do Boga 

Dzieci wraz z Tobą wołać. 

 

Maryjo, Matko Kościoła! 

Miłujesz wszystkie dzieci. 

Jezus, Pan nasz, Zbawiciel 

Jak Słońce niechaj nam świeci.  

 

Módl się za nami, Maryjo! 

Sprawy Kościoła Bogu polecaj, 

Duch Święty niechaj przybywa 

I niech nas wszystkich uświęca! 

/KEMA/ 

 

 

Witaj Majowa Jutrzenko! 

Powyższy tytuł, pochodzący z jednej z piosenek patriotycznych, 

odnoszący się do konkretnego wydarzenia historycznego – 

Konstytucji 3-Maja, jest dla nas współczesnych swoistą prowokacyjną 

okazją do zatrzymania się i podjęcia pewnej refleksji. Mazurek 3 

Maja, powstały prawdopodobnie na początku XIX w. do melodii 

Fryderyka Chopina wyraża szacunek do próby ratowania 

Rzeczypospolitej w czasach rozdarcia rozbiorowego oraz tęsknotę 

Polaków okresu rozbiorowego za Ojczyzną i zarazem postawą 

przodków próbujących dokonać reformy Kraju. 

Warto się więc dziś zapytać o naszą postawę wobec wolnej 

Polski. O wkład naszych rąk w uczciwe budowanie jej przyszłości, o 

to jak i co o niej mówimy. Zapytać, czy mamy dziś świadomość, że jej 

suwerenność, wolność i niezależność zależy od nas?! Miłość do 

Ojczyzny przekazywana była kiedyś pod strzechami polskich 

domostw, dachami dworów i pałaców i to się nie zmieniło. Postawa 

wobec Polski, widzenie kierunków jej rozwoju rodzi się w rozmowach 

rodziców z dziećmi i dziadków z wnukami. Podobnie jak szacunku 

dla symboli religijnych, również dla symboli ojczyźnianych – hymnu, 

godła, flagi i miejsc pamięci narodowej dziecko uczy się przede 

wszystkim w domu rodzinnym. Kiedyś swoją edukację patriotyczną 

narody rozpoczynały od „Katechizmu młodego Polaka" Władysława 

Bełzy: Kto ty jesteś? – Polak Mały!; Jaki znak twój? – Orzeł Biały!, a 

od czego dzisiaj rozpoczyna się polska edukacja? 

Niech Majowe Święta: NMP Królowej Polski, Św. Stanisława 

Biskupa, Konstytucji 3 Maja i 70 rocznica zakończenia II wojny 

światowej pobudzają nas do pytania o nasz i naszych dzieci 

Patriotyzm. 

ks. Marcin Staniszewski 

proboszcz 

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy 
Ogólna: Abyśmy odrzucając postawę obojętności, zatroszczyli się o ludzi którzy cierpią, 

o chorych i ubogich.  

Misyjna: Aby wstawiennictwo Maryi pomogło chrześcijanom żyjącym w 

zlaicyzowanych środowiskach być gotowymi do głoszenia Chrystusa.  

 

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: 
 Czwartek 15.00 – 17.00 

 

SAKRAMENT 

 POJEDNANIA: 
 Czwartek 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 NAJŚW. SERCA P. 

JEZUSA, MSZA ŚW. Z 

MODLITWĄ O 

UZDROWIENIE i 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  

LOURDZKIE 

p-szy piątek godz.17.00 

 

-DO NIEPOKALANEGO 

SERCA MARYI 

  p-sza sobota  godz. 6.30 

  
-KU CZCI BŁ. JP II  

Z UCZCZENIEM 

RELIKWII 
16 dzień m-ca godz.17.00 

 

- KU CZCI ŚW. O. PIO 

Trzecia niedziela miesiąca 

po Mszy św. 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! 

 

 
 SŁOWO OJCA ŚWIĘTEGO FANCISZKA W każdym miejscu i czasie Bóg nadal zbawia świat 

i ludzi poprzez ubóstwo Chrystusa, bo On staje się ubogi w sakramentach, w Słowie i w swoim 

Kościele, który jest ludem ubogich. Bogactwo Boga nie może się udzielać poprzez nasze bogactwo, 

ale zawsze i wyłącznie poprzez nasze ubóstwo, osobiste i wspólnotowe, czerpiące moc z Ducha 

Chrystusa. 

 

UŚMIECHNIJ SIĘ   INTENCJA. Dwaj mężczyźni znajdujący się w kościele pragną zwrócić się o 

pomoc do Maryi, jednak ich problemy są zupełnie innej natury. -Najświętsza Matko- modli się 

pierwszy z nich- Uczyń coś dla mnie. Natychmiast potrzebuję sto złotych. Muszę je zdobyć przed 

końcem tygodnia. Błagam, bądź moją Orędowniczką!  -Najświętsza Matko- modli się drugi- spraw, 

aby wzrosła cena papierów wartościowych, aby stopy procentowe w bankach stale się powiększały, 

aby złoto podrożało, aby dolar zyskiwał na giełdach światowych, abym szybko zdobył 40 milionów, 

których pilnie potrzebuję! Kiedy pierwszy ponownie rozpoczyna modlitwę, zirytowany drugi 

mężczyzna zbliża się do niego, wciska mu do ręki banknot stuzłotowy i mówi: - masz tę swoją 

setkę, ucisz się i spadaj i pozwól, żeby Najświętsza Panienka mogła skupić się teraz na mnie.   

 

 

MÓWIĄ WIELCY  Pokora jest matką mądrości/ św. Jan Chryzostom/. 

 

DROGIE  MAMY! W dniu Waszego Święta ,które przypada 26 maja życzymy Wam ciągłego 

napełniania się Bożą miłością. To Was powołał Stwórca, byście tę miłość przekazywały swoim 

najbliższym. Czerpcie ją zatem od Tego, który sam jest Miłością. Niech opieka najlepszej Matki- 

Maryi  wspiera Was w przeżywaniu najpiękniejszego powołania, napełniając serca pokojem i 

radością, a twarze uśmiechem. 
 

RUCHY I 

STOWARZYSZENIA: 

 

1. SŁUŻBA 

LITURGICZNA 

2. SCHOLA PARAFIALNA 

3. ODNOWA W DUCHU 

ŚWIĘTYM 

      - w każdą środę o g. 

18.00 

4. GRUPA 

MŁODZIEŻOWA 

„PRZYJACIELE JEZUSA”  

       - w każdy piątek o g. 

19.00 

5. WSPÓLNOTA ŻYWEGO 

RÓŻAŃCA 

   z Lubawy, Tuszewa i 

Fijewa - w każdą pierwszy 

wtorek m-ca po Mszy św. 

wieczornej,          

z Mortąg -w każdy ostatni 

czwartek  

m-ca o godz.16.30 
 

W NASZEJ WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ: 

 

CHRZTY 

Norbert Stawiarski – 28 III 

Franciszka Granacka – 4 IV 

Wojciech Piotrowicz – 5 IV 

Hubert Werenc – 11 IV 

Amelia Kreńska – 25 IV 

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.  

 

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, 

 

ŚLUBY – zapowiedzi na tablicy ogłoszeń przy kościele. 

Michał Józefowicz i Kamila Pełka – 25 IV 

POGRZEBY   
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wieczne spoczywanie 

Marianna Leszczyńska – 26 III (+23 III) 

Kazimierz Opałka – 20 IV (+16 IV) 

Czesława Szynaka 1 V (+28 IV) 
 

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 

 

03V- 5 Niedziela Wielkanocna, Święto 
Konstytucji 3-go Maja, Dz8,26-
31;Ps22;1J3,18-24;J15,1-8 Beze Mnie nic 
nie możecie uczynić. 
10V- 6 Niedziela Wielkanocna Dz 10,25-
26.34-35.44-48;Ps98;1J4,7-10;J15,9-17 
Nie wyście Mnie wybrali. 
13V- środa, NMP z 
FatimyDz17,15.22.18,1;Ps148;J16,12-15. 
17V- niedziela, Wniebowstąpienie 
Pańskie, uroczystość, Dz1,1-
11;Ps47;Ef4,1-13;Mk16,15-20 Idźcie na 
cały świat i głoście Ewangelię. 
24V- niedziela, Zesłanie Ducha 
Świętego, uroczystość, Dz2,1-
11;Ps104;1Kor12,3b-7.12-13;J20,19-23 
Weźmijcie Ducha Świętego. 
25V- poniedziałek, NMP Matki Kościoła, 
święto, Rdz3,9-15.20(Dz1,15-
20);Ps87;J2,1-11(J19,25-27) 
28V- czwartek, Jezusa Chrystusa, 
Najwyższego i Wiecznego Kapłana, 
święto Jr31,31-34;(Hbr10,11-
18);Ps110;Mk14,22-25 
31V- niedziela, Najświętszej Trójcy, 
uroczystość, Pwt4,32-34.39-
40;Ps33;Rz8,14-17;Mt28,16-20 Ja jestem 
z wami aż do skończenia świata.  
 
SŁOWO  NA NIEDZIELĘ 

 03 V- 5 Niedziela Wielk. J15,1-8 
Człowiek jak latorośl jest wszczepiony w 

winny krzew, którym jest Jezus. Jakość 

owocu, jakie przyniesie dane działanie 

zależy od tego, na ile człowiek trwa, na 

ile jest zakorzeniony w osobie, w 

mentalności , w doktrynie i miłości 

Jezusa. Wszczepienie w Chrystusa 

realizuje się w postaci konkretnych 

postaw przekładających Ewangelię na 

język praktyki życia codziennego. Jezus 

zaprasza do współpracy z Jego łaską do 

słuchania Jego podpowiedzi, do czytania 

Jego znaków. Jeśli chcemy wydać owoc 

godny naszej wiary, godny naszego 

powołania, to nie możemy ani na 

moment stracić z oczu osoby Jezusa. Nie 

możemy uronić ani jednego słowa z Jego 

nauki. Nie możemy nie skonfrontować 

naszych planów, zamierzeń i decyzji z 

Bożą wolą Bóg daje światło i błogosławi 

każdemu, kto kontynuuje Jego stwórcze 

dzieło. Uznając Jezusa za Pana naszego 

życia i jedyne kryterium każdego 

działania będziemy mieli pewność, że 

realizujemy Jego wolę, że kroczymy po 

prawdziwej ścieżce zbawienia. 

 
 

10 V- 6 Niedziela Wielk. J15,9-17 Bóg 

wybiera człowieka. Wybrał go spośród 

wszystkich stworzeń, aby miał nad nimi 

pieczę i aby rządził ziemią. Wybrał 

Noego, aby go ocalić z wód potopu. 

Wybrał Abrahama, aby uczynić go 

ojcem wielkiego narodu. Bóg wybrał 

Izraelitów i prowadząc ich przez historię 

objawił im siebie i wykupił ich z niewoli 

śmierci. Bóg wybrał Maryję, aby dała 

światu Zbawiciela. Wybrał apostoła 

Pawła, aby zaniósł Ewangelię poganom. 

Wybrał nowy lud Boży, aby wszyscy 

dostąpili Jego miłosierdzia. Bóg wybrał 

ciebie, abyś… Historia zbawienia trwa 

nadal. Historia twojego zbawienia 

realizuje się w tej właśnie chwili. To, jak 

się ona zakończy, zależy od twojej 

odpowiedzi na przywilej Bożego 

wybraństwa. Jezus wybrał nas na u 

uczniów i zaprosił do swojej szkoły 

Odpowiedzią na to wezwanie jest 

realizacja Bożej woli  wyrażonej w 

przykazaniu miłości: „Abyście się 

wzajemnie miłowali”. Będąc 

wybranymi, wybierzmy miłość jako 

jedyną zasadę życia. 

 

17 V- Niedziela Wniebowst. Pańskiego 

Mk15,16-20 Żegnając się z uczniami 

Jezus prosił: „Idźcie, zanieście moją 

Ewangelię każdemu stworzeniu”. Mimo 

trwających dwa tysiące lat wysiłków 

wielu misjonarzy, tylko do jednej 

trzeciej ludzkości dotarło światło 

Ewangelii. Prośba Jezusa pozostaje więc 

ciągle aktualna. Chrystus mówi do 

każdego: „Idź i głoś Dobrą Nowinę, 

podziel się ze wszystkimi swoją 

radością, powiedz wszem, że jesteś 

dzieckiem Bożym, że śmierci już nie ma, 

że Pan wzywa, że uzdrawia, że czas już 

najwyższy na nawrócenie!”. Głoszenie 

Chrystusa dzisiejszemu światu wcale nie 

wymaga dalekich i trudnych podróży 

misyjnych. Świat potrzebuje 

świadectwa, potrzebuje autentyczności, 

potrzebuje alternatywy dla sztywnych 

ram cywilizacji śmierci, materializmu, 

rozmytych zasad moralnych i egoizmu. 

Świat musi zobaczyć Bożych szaleńców, 

uczniów Chrystusa, którzy nie boją się 

iść pod prąd, którzy potrafią wypłynąć 

na głębię duchowej przestrzeni, którzy 

chcą wykrzyczeć swoją bratnią miłość i 

zaszczepić ją w zimnym królestwie 

pieniądza.  

 

24V- Niedziela Zesłania Ducha 

ŚwiętegoJ20,19-23 Rozsyłając uczniów 

w świat z misją głoszenia Ewangelii, 

Jezus nie zostawił ich samych. Już 

wcześniej obiecał, a teraz zsyła na 

apostołów swego Ducha Pocieszyciela, 

który wszystkiego ich nauczy, 

który wyjaśni im i przypomni to, 

co Jezus mówił i czego 

dokonał.Duch Święty daje 

nadprzyrodzoną moc, sprawiającą

, że posiane słowo Boże nigdy nie 

jest rzucane bezowocnie. Jako że 

wszyscy są wezwani do głoszenia 

Ewangelii, dlatego każdy został 

umocniony pełnią Ducha. Wziąć 

Ducha Świętego to znaczy 

otworzyć się na głos Bożych 

natchnień Przyjąć ofiarowane 

dary i służyć nimi braciom                

i wykorzystać je w pełni dla 

szerzenia chwały Imienia 

Bożego. Owocami życia według 

Ducha są: miłość, wesele, pokój, 

dobroć, czystość,  wierność,  

łaskawość. Wszystkie one 

wynikają z przykazania miłości, 

w realizacji którego Duch Święty 

jest jedynym niezawodnym 

przewodnikiem. Weźmy Ducha 

Świętego, przyjmijmy Jego dary, 

słuchajmy Jego natchnień, idźmy 

za Jego światłem. 

 

31V- Niedziela Trójcy Świętej 

Mt28,16-20 „Ja Jestem” to imię 

Boga, które On sam objawił 

Mojżeszowi. Bóg, który jest, 

który trwa odwiecznie, który nie 

ma ani początku, ani końca, Bóg 

jeden, ale w trzech Osobach, 

złączonych Boską jednością. 

Człowiek stojąc przed tajemnicą 

Trójcy Świętej nigdy nie znajdzie 

racjonalnej odpowiedzi tłumaczą

cej sekret tożsamości i jedności 

Boskich Osób. Aby to przyjąć 

potrzeba wiary i wielkiej pokory. 

Dla wierzącego, o wiele 

ważniejsza od racji rozumowych 

jest świadomość, że jego los nie 

jest obojętny niepojętemu, 

wszechmogącemu Bogu. Jezus 

zapewnił, że pozostanie z ludźmi 

na zawsze, aż do końca świata. 

Dlaczego Bóg chce towarzyszyć 

człowiekowi? Czy nie wystarczy 

Mu bliskość świętych i aniołów? 

Nie! Bóg szuka człowieka, bo 

jest on dziełem Jego rąk, bo jest 

Jego dzieckiem. Wychodzi do 

niego, aby wyznać mu ojcowską 

miłość, aby ofiarować mu 

miłosierdzie Syna, aby obdarzyć 

go światłem Ducha. Bóg szuka 

człowieka, trwa przy nim, ale czy 

człowiek chce być wierny i trwać 
w Jego miłości? 
 
 

KATECHEZA ŚW. JANA 

PAWŁA II  

ZNACZENIE PIERWOTNYCH 

DOŚWIADCZEŃ 

CZŁOWIEKA c.d.  

Właśnie Rdz2,25 domaga się w 

sposób szczególny przekroczenia 

tego progu. Łatwo też zauważyć, 

jak ten fragment razem w 

tkwiącym w nim znaczeniem 

pierwotnej nagości włącza się w 

całość kontekstu opowiadania 

jahwistycznego.  

Rzeczywiście, kilka wersetów 

dalej, ten sam autor pisze:”                     

A wtedy otworzyły się im 

obojgu oczy i poznali, że są 

nadzy; spletli więc gałązki 

figowe i zrobili sobie przepaski”  

(Rdz3,7). Przysłówek „wtedy” 

wskazuje na nowy moment i 

nową sytuację wynikającą z 

zerwania nowego Przymierza, 

jest to sytuacja jaka nastąpiła po 

nieudanej próbie związanej                    

z drzewem poznania dobra i zła, 

która równocześnie stanowiła 

pierwszą próbę posłuszeństwa, 

czyli posłuchu dla Słowa w całej 

jego prawdzie i przyjęcia Miłości 

według pełni wymagań woli 

stwórczej. Ten nowy moment 

lub nowa sytuacja pociąga za 

sobą także nową treść i nową 

jakość doświadczenia ciała, tak 

że nie można już powiedzieć 

:”byli nadzy, lecz nie odczuwali  

wobec siebie wstydu  „. Wstyd 

zatem jest doświadczeniem nie 

tylko pierwotnym, ale 

„granicznym”. Znamienna jest 

dlatego różnica sformułowań 

jaka dzieli Rdz2,25 od Rdz3,7. 

W pierwszym przypadku „ byli 

nadzy lecz nie odczuwali wobec 

siebie wstydu”; w drugim 

przypadku: „poznali, że są 

nadzy”. Czy to znaczy, że 

poprzednio „nie poznali, że są 

nadzy”? że nie wiedzieli i nie 

widzieli wzajemnie nagości 

swoich ciał? Znamienna 

przemiana, o której świadczy 

tekst biblijny w odniesieniu do 

doświadczenia wstydu,                      

( o którym mówi jeszcze Księga 

Rodzaju zwłaszcza w rozdziale 

3,10-12), dokonuje się na 

poziomie głębszym niż czyste i 

zwykłe posługiwanie się 

zmysłem wzroku. Analiza 

porównawcza między Rdz2,25 a 

Rdz3,7 prowadzi z konieczności 

do wniosku, że tutaj nie chodzi o 

przejście od niepoznania do poznania 

lecz o radykalną zmianę znaczenia 

pierwotnej nagości kobiety wobec 

mężczyzny i mężczyzny wobec 

kobiety. Ona wypływa z ich 

świadomości jako owoc drzewa 

znajomości dobra i zła. „Któż ci 

powiedział, że jesteś nagi? Czy może 

zjadłeś z drzewa, które ci zakazałem 

jeść?”(Rdz3,11). Ta zmiana odnosi się 

bezpośrednio do doświadczenia 

znaczenia własnego ciała wobec 

Stwórcy i stworzeń. Potwierdzają to 

następnie słowa mężczyzny:” 

Usłyszałem Twój głos w ogrodzie : 

przestraszyłem się, bo jestem nagi i 

ukryłem się”(Rdz3,10). Ale w 

szczególności ta zmiana, którą tekst 

jahwistyczny szkicuje w sposób tak 

zwięzły i dramatyczny, odnosi się 

bezpośrednio może w sposób 

najbardziej bezpośredni do relacji 

mężczyzna- kobieta, męskość- 

kobiecość. Do analizy tej przemiany 

będziemy musieli powrócić jeszcze w 

innych częściach naszych dalszych 

rozważań. Teraz doszedłszy do tej 

granicy, która przechodzi przez sferę 

„początku” do którego odwołał się 

Chrystus, musimy zapytać się, czy 

możliwe jest odtworzyć w jakiś sposób 

pierwotne znaczenie nagości, które w 

Księdze Rodzaju stanowi najbliższy 

kontekst nauki o jedności istoty 

ludzkiej jako mężczyzny i kobiety. 

Wydaje się to możliwe, jeżeli jako 

punkt odniesienia przyjmiemy 

doświadczenie wstydu tak, jak ono w 

dawnym tekście  biblijnym zostało 

jasno przedstawione jako 

doświadczenie „graniczne”. Będziemy 

się starali przeprowadzić próbę takiego 

odtworzenia w dalszym ciągu naszych 

rozważań.  

 

POKOCHAJ MATKĘ 

NAJŚWIĘTSZĄ I NABOŻEŃSTWO 

PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

,CZYLI DO JEJ  

NIEPOKALANEGO SERCA: 

 Przez 5 pierwszych sobót miesiąca z 

intencją wynagrodzenia za grzechy 

przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi : 

1.Przystąp do spowiedzi. 2.Przyjmij 

Komunię św. 3. Odmów część 

Różańca. 4. Przez 15 min rozmyślaj 

tajemnice różańcowe. 

 

PAMIĘTAJMY O WIELKIEJ 

NOWENNIE FATIMSKIEJ: 
NIECH NIEPOKALANE SERCE 

MARYI ZMIENIA ŚWIAT.  

ROK 2015- Potęga Rodziny- 

domowy Kościół, którego nie 

przemogą bramy piekła. Chociaż 

Wielka Nowenna rozpoczęła się w 

20009 roku, to ciągle jeszcze 

możemy się w nią włączyć. Co 

mamy czynić?  

1.Codziennie odmawiać różaniec. 

2.Odprawiać nabożeństwo 

pierwszych sobót miesiąca.  

3.Zawierzać się Niepokalanemu 

Sercu Maryi.  

4.Odmawiać modlitwę Wielkiej 

Nowenny Fatimskiej.  

5. Uczestniczyć w nabożeństwach 

fatimskich trzynastego dnia 

miesiąca/nie jest to warunek 

konieczny/.  

6. Poznawać coraz lepiej Maryję, 

naszą Matkę i miłować ją na co 

dzień. 

 

MODLITWA- 

 

AKT ZAWIERZENIA 

NIEPOKALANEMU SERCU 

MARYI,KRÓLOWEJ POLSKI. 

Niepokalana Matko Jezusa i 

Matko moja- Maryjo, Królowo 

Polski! Biorąc za wzór 

błogosławionego Jana Pawła II 

mówię dziś: cały jestem Twój. 

Twojemu Niepokalanemu Sercu 

zawierzam całego siebie, wszystko 

czym jestem; mój umysł, serce, 

wolę, ciało, zmysły, emocje, 

pamięć, zranienia, słabości, moją 

przeszłość od chwili poczęcia, 

teraźniejszość i przyszłość wraz ze 

śmiercią cielesną- każdy mój krok, 

czyn, słowo i myśl. Twojemu 

Niepokalanemu Sercu zawierzam 

także moją rodzinę i wszystko, co 

posiadam. Tobie oddaję wszystkie 

moje prace, modlitwy i cierpienia. 

Ty najlepsza Matko chroń mnie i 

moich bliskich od Złego. Upraszaj 

nam łaski potrzebnego przemiany i 

uzdrowienia. Prowadź po drogach 

życia i posługuj się nami do 

budowania Królestwa Twojego 

Syna Jezusa Chrystusa- jedynego 

Zbawiciela świata, od którego 

pochodzi wszelkie dobro, prawda i 

życie. Amen. 
 

 


