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ARMIA KRWI ŚWIĘTEJ 
/WSPÓLNOTA NIEPOKALANEJ/ 
 
 
Armia Twa, Maryjo, nie jest aż tak 
duża. Idzie z Tobą za Jezusem,  
nie straszna jej burza. Mateczko 
nasza, z Krzyżem my zbratani, 
tylko z Tobą za Jezusem, On ratuje 
z otchłani. Posłuszni Panu, w Krzyż 
Jego wpatrzeni, Ojcu Niebieskiemu 
dary swe niesiemy. Oddajemy 
wszystko z Krwią Świętą 
Chrystusa, Miłosierdzia Ojca 
pragnie każda dusza. W każdej 
godzinie na Ołtarzach świata 
ofiara Chrystusa ratuje nam brata. 
Nie ma modlitwy nad Mękę, 
Ofiarę, Przymierze Krwi Świętej, 
Śmierć i Zmartwychwstanie. 
Nieoceniony dar Serca 
Jezusowego, łaska dla nas wielka- 
Krew Odkupienia naszego. 
Konieczne jest Bogu dziś nasze 
oddanie, łączność z Ofiarą Syna, na 
dusz powstawanie. Modlitwa 
Kościoła z Maryją, świętymi,  
serca przemienia i wszystko czyni. 
Niezwłocznie włącz się do Armii 
Krwi Świętej- i dla ciebie Pan ma 
dary niepojęte /Weronika/. 
 
 

 
 

 

Krzyż na sprzedaż! 

            Jedną z najczęstszych refleksji, którą winien podejmować chrześcijanin 

jest jego relacja do Pana Boga, czyli wiara i miłość do Niego. Można bowiem w 

każdej sferze swego życia pozostać bezrefleksyjnym, czyli wegetować z dnia na 

dzień, myśląc i mówiąc: „Jakoś tam będzie”. Otóż nie! Postawa tak, prędzej czy 

później, wyda brzemienne na przyszłość złe owoce. Coś stracimy, zagubimy, 

pogrzebiemy, zmarnujemy – często bezpowrotnie. 

            Podobnie jest z wiarą. Jeśli się do niej przyzwyczaimy, to ją bardzo 

szybko zniekształcimy i zatracimy. Kiedy pozostaniemy w rozumieniu Pana Boga 

i Jego spraw na etapie dziecka z trzeciej klasy, nasza wiara stanie się infantylna i 

już nie będzie prawdziwą. Z przyzwyczajenia będziemy od czasu do czasu modlić 

się, przyjmować sakramenty św., uczęszczać na Mszę św., aż odkryjemy bezsens 

tego wszystkiego i to zarzucimy. Tak przeżywana wiara jest folklorem, a nie żywą 

relacją z żywym Chrystusem. Z czasem mówienie i słuchanie o sprawach Bożych 

będzie nudzić i drażnić. Wszystko co Boże stanie się obce i niepotrzebne.

   Niedawno odwiedziłem sklep ze starymi rzeczami przywożonymi z 

krajów zachodnich Europy. I o zgrozo co zobaczyłem, czego wcześniej na taką 

skalę tam nie spotykałem? Masa, ale to masa starych, pięknych krzyży, które 

zapewne wisiały niegdyś na ścianach domów katolickich. Co stało się z tymi 

domami, co stało się z rodzinami, które dziś wyprzedają krzyże i obrazy święte do 

sklepów polskich ze starociami??? Widać, nie było, zabrakło żywej relacji z 

Chrystusem, spotkania z Nim – modlitwy, wiary w żywą obecność Pana Jezusa w 

Najświętszym Sakramencie, prawdziwej, szczerej i autentycznej spowiedzi św. 

                             Brońmy Chrystusa w naszym życiu! 

                                                                 Ks. Marcin Staniszewski , proboszcz 

 

 PAPIESKIE INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY     
              
OGÓLNA:  

      Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem 

do prawdy i silnym poczuciem etyki.  
 
EWANGELIZACYJNA: 

    Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach 

chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii.     
 
         

                                                                                                                      
   

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! 

 

 

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim, którzy dotrwali do ostatniego roku WIELKIEJ NOWENNY 
FATIMSKIEJ. Przypominamy, Wielką Nowennę rozpoczęliśmy w roku 2009, rozważając temat roku-
„Pewni zwycięstwa- konfrontacja z cywilizacją śmierci”. Przez kolejne lata rozważaliśmy; -
„Bezpieczni na krawędzi czasu- zawsze przy Maryi”, - „Więcej niż doczesność- jest niebo, jest 
piekło, jest  czyściec”, - „Nie żyjemy dla siebie- wynagradzanie za grzechy świata”, -„Eucharystyczny 
klucz- cud nad cudami, który zmienia wszystko”,- „Zapraszani do nieba- jednak różaniec, szkaplerz, 
sznur pokutny”, -„ Potęga rodziny- domowy Kościół, którego nie przemogą bramy piekła”,- „Bóg 
jest miłosierny- ostatnie słowo należy do Boga, który jest Miłością”. Ostatni rok Wielkiej 
Nowenny- rok 2017- będziemy przeżywać, rozważając i czyniąc  hasło „Droga przez serce- 
przymierze serc- Jezusa, Maryi i naszych”. Zasadniczym wezwaniem fatimskim jest wezwanie do 
nawrócenia, do zerwania z grzechem, do podjęcia modlitwy, pokuty, wynagradzania za grzechy 
swoje i innych. Ta Nowenna to pragnienie, aby zjednoczyć siły i serca wszystkich kochających 
Matkę Bożą i odpowiedzieć na jej prośby. Wielka Nowenna Fatimska wypełniona modlitwą, 
refleksją, katechezą i czynem stała się dla wielu ludzi pomocą w odnalezieniu drogi i Niepokalane 
Serce Maryi odmieniło ich świat. Nowenna zaprasza do zaangażowania się każdego dnia w 
tajemnicę naszego zbawienia. Znakiem tego zaangażowania jest ofiarowanie Matce Bożej swoich 
radości, swojej pracy, swego cierpienia i wszystkiego w intencjach wynagradzających 
Niepokalanemu Sercu Maryi również przez odmawianie modlitwy różańcowej, udział w 
nabożeństwach pierwszo sobotnich, odmawianie Modlitwy Wielkiej Nowenny Fatimskiej, a nade 
wszystko świadome poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi, które zwycięża i które każdego 
zaprowadzi do Boga przez Jezusa Chrystusa.   
Jeśli i ty pragniesz jeszcze coś uczynić dla Maryi na setną rocznicę Jej objawień w Fatimie, która 
przypada w 2017 roku, a nie masz pomysłu, dla ciebie załączamy po raz ostatni Modlitwę Wielkiej 
Nowenny Fatimskiej         
                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

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 
1.  Konrad Breński 02. 09. 2016 

2. Stanisław Orłowski 02. 09. 2016 

3. Tymoteusz Głowacki 10. 09. 2016 

4. Olga Malinowska 10. 09. 2016 

5. Aleksandra Nehring 24. 09. 2016 

6. Julian Bronisław Knozowski 24. 09. 2016 

7. Zofia Szynkowska 24. 09. 2016 

8. Zuzanna Alicja Kowalkowska 24. 09. 2016 

9. Maria Jabłońska 24. 09. 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. 

    4.  POGRZEBY       

1. Edward Banacki + 17. 09. 2016; 22. 09. 2016 

2. Krzysztof Religa + 20. 09. 2016; 24. 09. 2016 

3. Stanisława Malinowska + 23. 09. 2016; 26. 09. 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 
 
 02X- 27 Niedziela Zwykła Ha1,2-3;2,2-4; 
95; Ps95; 2Tm1,6-8.13-14; Łk17,5-10 
Wzmocnij naszą wiarę. 
04X- wtorek, św. Franciszka z Asyżu, 
wspomnienie Ga1,6-12; Ps111; Łk10, 
25-37. 
05X- środa, św. Faustyny Kowalskiej, 
dziewicy, wspomnienie Ga2,1-2.7-14; 
Ps117; Ł11,1-4. 
07X- piątek, NMP Różańcowej, 
wspomnienie Dz1,12-14; Łk1; Łk1,26-38. 
09X- 28 Niedziela Zwykła 2Krl5,14-17; 
Ps98; 2Tm2,8-13; Łk17,11-19  
Wstań, idź! Twoja wiara cię uzdrowiła. 
16X- 29 Niedziela Zwykła, Dzień 
Papieski Wj17,8-13; Ps121; 2TM3,14-
4,2; Łk18,1-8 Czy jednak Syn  Człowieczy 
znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? 
18X- wtorek, św. Łukasza, ewangelisty, 
święto 2Tm4,Ps100; Łk12,13-21. 
22X- sobota, św. Jana Pawła II, papieża, 
wspomnienie Ef4,7-16; Ps122; Łk13,1-9. 
23X- 30 Niedziela Zwykła, Dzień Misyjny 
Syr35,12-14.16-18; Ps34; 2Tm4,6-9.16-
18; Łk18,9-14 Boże, bądź miłosierny dla 
mnie, grzesznego. 
28X- piątek, św. Apostołów, Szymona i 
Judy Tadeusza święto, 
 Ef2,19-22; Ps19; Łk6,12-19. 
30X- 31 Niedziela, rocznica poświęcenia 
własnego kościoła, uroczystość  
(w kościołach, w których data 
poświęcenia jest nieznana), przejście na 
czas zimowy        Mdr11,22-12,2; Ps145; 
2Tes1,11-2,2; Ł19,1-10 1 [Krl8,22-23.17-
30; Ps84; 1Kor3,9b-11,16-17; t16,13-19]  
Syn Człowieczy przyszedł przecież szukać 
i zbawić  to, co zginęło. 
 
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 
Koment. ks. M. Krawiec SSP 
02X- Łk17,5-10 Uczniowie proszą o 
wzrost wiary, a Jezus ukazuje im jej 
owoc. Nie jest nim jednak zdolność 
wyrywania drzew z korzeniami, ale 
służba bliźniemu, nawet, jeśli tym 
bliźnim jest ktoś, od nas zależny, jak 
sługa od pana. Dlatego prośba o wiarę 
jest faktyczną prośbą o całkowitą 
przemianę naszej hierarchii wartości tak, 
aby pan mógł służyć swoim sługom. Tak 
czyni Chrystus. Dlatego autentyczna 
wiara zawsze przemienia nasze życie 
upodabniając nas do naszego Mistrza. 
Takiej przemiany nie da się udawać, tak 
jak niemożliwe jest w ludzkich relacjach 
służenie swoim sługom. 

09X- Łk17,11-19 Dziewięciu 
oczyszczonych, jeden zbawiony. 
Straszliwa statystyka, która 
odzwierciedla także stan naszej relacji 
do Jezusa. Geniusz wiary Samarytanina 
nie polega na wdzięczności i głośnym 
uwielbieniu Boga. Spotkanie z Jezusem 
jest nie tylko odzyskaniem zdrowia, 
które przecież można kolejny raz stracić. 
Samarytanin świadom braku zasług, 
odnalazł Boga bliskiego i miłosiernego, 
znalazł Boga, którego można spotkać na 
ulicy. Boga, który pochyla się nad ludzką 
nędzą i wysłuchuje próśb. On w Niego 
teraz wierzy.  
16X- Łk18-1-8 Niesprawiedliwy sędzia i 
Bóg. Cóż za zestawienie? Ale jeśli mamy 
odwagę zajrzeć w mroczne głębiny 
naszego serca czyż nie zobaczymy tam 
oburzenia z powodu cierpienia , 
zwłaszcza cierpienia niewinnych, 
bezbronnych? Czy śmierć z głodu 
niemowląt w krajach afrykańskich nie 
rodziło złości na niesprawiedliwość 
świata? Czy nie rodziła pytań jak Bóg 
może na to pozwolić? Z powodu 
Holokaustu powiedziano nawet, że 
„Boga nie ma”. Ale Bóg nie boi się 
naszego oskarżania Go o 
niesprawiedliwość. Zależy Mu tylko, 
abyśmy wytrwali w wierze i byli ufni w 
wołaniu. 
23X- Łk18,9-14 Modlitwa to szukanie 
relacji z Bogiem. A jak w każdej relacji, 
liczy się przede wszystkim nie technika 
komunikacji, ale osoby, które w niej 
uczestniczą. Technika jest w służbie 
osoby. Podobnie modlitwa. To nie 
zewnętrzne jej formy, czy piękno 
sformułowań decydują o jej owocności o 
pokoju, radości nadziei, które wraz z nią 
przychodzą, ale dyspozycja serca 
człowieka, który staje do modlitwy. 
Zastanawiające, jak ciało celnika wyraża 
jego ducha i znajduje odbicie w słowach. 
To prawdziwa modlitwa serca, która 
owocuje zbawieniem.  
30X- Łk19, 1-10 Istnieje taki wymiar 
pragnienia spotkania z Bogiem, który 
może uczynić z nas obiekt drwin. Czegoś 
podobnego doświadczył Zacheusz, 
wchodząc na sykomorę, aby zobaczyć 
Jezusa. Czy i w naszym życiu możemy 
wskazać na podobne pragnienie 
spotkania z Jezusem, kiedy to przestaje 
liczyć się opinia innych , fakt stania się 
pośmiewiskiem, czy obiektem żartów? 
Dzięki takiemu pragnieniu Jezus 
dostrzega wysiłki Zacheusza i nie bacząc 
na wywołane zgorszenie, wchodzi do 

domu grzesznika. Zbawienia 
staje się namacalnym faktem. 
Miłość pokonuje grzech. 
Panowanie pieniądza upada w 
obliczu miłosierdzia Boga.  
 
KATECHEZA ŚW. JANA PAWŁA II 
    

 
 
  „POZNANIE” I RODZENIE .c.d. 
Tak więc wraz z biblijnym 
„poznał”, które po raz pierwszy 
pojawia się w Księdze Rodzaju 
4,1-2, stajemy z jednej strony 
wobec bezpośredniej wymowy 
ludzkiej intencjonalności (bo ona 
właściwa jest „poznaniu”), a z 
drugiej strony wobec całej 
realności zjednoczenia 
małżeńskiego, tego współżycia, 
w którym mężczyzna i kobieta 
stają się „jednym ciałem”. Biblia, 
która może z racji ubóstwa 
języka, mówi tutaj o „poznaniu”, 
wskazuje na większą istotę 
realności samego współżycia 
małżeńskiego. Leży ona na 
przedłużeniu tych znaczeń, które 
staramy się analizować od 
początku w niniejszym studium; 
leży w istotnym dla człowieka 
poczuciu sensu swojego ciała. W 
Księdze Rodzaju 4,1 stając się 
„jednym ciałem” mężczyzna i 
kobieta w szczególny sposób 
„doświadczają  sensu swojego 
ciała”. Są oni wówczas jednym 
podmiotem aktu i przeżycia, a 
przecież w tej jedności pozostają 
dwoma realnie odrębnymi 
podmiotami. To zaś już 
uprawnia do stwierdzenia, „że 
mężczyzna poznaje swoją żonę”, 
czy też, że „oboje nawzajem się 
poznają”.  Chodzi o to, że  

wówczas odsłaniają wzajemnie się 
przed sobą tą szczególną głębią 
swego własnego „ja”, o której 
stanowi właśnie ich płeć: męskość 
i kobiecość. Wówczas też w 
sposób szczególny kobieta jest 
poznawczo „dana”  mężczyźnie, a 
on jej.  
Jeśli mamy utrzymać ciągłość w 
stosunku do dotychczasowych 
analiz, zwłaszcza tych, które 
ujmują człowieka w wymiarze 
daru, wypada zauważyć, że wedle 
Księgi Rodzaju datum i donum, 
akcentuje idą ze sobą w parze. 
Jednakże Księga Rodzaju 4,1-2 
akcentuje nade wszystko datum. 
W owym małżeńskim „poznaniu” 
kobieta jest „dana” mężczyźnie a 
on jej, ponieważ ciało i płeć 
wchodzi bezpośrednio w samą 
strukturę i treść tego „poznania”. 
Tak więc realność małżeńskiego 
zjednoczenia, w którym 
mężczyzna i kobieta stają się 
„jednym ciałem”, zawiera w sobie 
nowe, definitywne odkrycie sensu 
ludzkiego ciała w konstytutywnej 
dla niego męskości i kobiecości. 
Czy temu odkryciu czynimy 
zadość, mówiąc w tym przypadku 
tylko o „współżyciu płciowym”? 
Wszak ani mężczyzna, ani kobieta 
nie są tylko przedmiotem biernie 
określonym przez swoje ciało i 
płeć i w ten sposób „przyrodniczo” 
zdeterminowanym. Owszem, 
właśnie przez fakt bycia 
mężczyzną lub kobietą, są oni sobą 
– i są dani sobie nawzajem jako 
jedyny i niepowtarzalny podmiot 
jako „ja”, jako osoba. Płeć stanowi 
nie tylko o somatycznej 
indywidualności człowieka, ale 
równocześnie określa jego 
osobową tożsamość i zarazem 
osobową konkretność. I właśnie w 
tej osobowej tożsamości i 
konkretności jako niepowtarzalne 
„ja”, kobiece lub męskie, zostaje 
człowiek poznany wówczas, gdy 
spełniają się słowa Księgi Rodzaju 
2,24: „dlatego to mężczyzna 
opuszcza ojca swojego i matkę 
swoją i łączy się ze swoją żoną tak 
ściśle, że stają się jednym ciałem”. 
„Poznanie”, o jakim mówi Księga 
Rodzaju 4,1-2 i wszystkie księgi 
biblijne, dosięga niejako samych 
intymnych korzeni tej tożsamości i 

konkretności, jaką mężczyzna i kobieta 
zawdzięczają swojej płci. Konkretność 
ta oznacza zarazem jedyność i 
niepowtarzalność osoby. Warto się 
istotnie zastanowić nad wymową tego 
tekstu biblijnego, tego jednego słowa 
„poznał”, który przy pozornym braku 
precyzji terminologicznej, pozwala nam 
zatrzymać się przy tej głębi, przy tym 
wymiarze, których współczesne, 
czasem bardzo precyzyjne terminy nas 
pozbawiają.  
 
SŁOWO OJCA ŚW. FRANCISZKA     
 
Sądzę, że czasem i my jesteśmy tym 
ludem który z jednej strony pragnie 
słuchać Jezusa, ale z drugiej czasami ma 
ochotę uderzyć innych, potępić innych. 
Zaś orędziem Jezusa jest miłosierdzie. 
Dla mnie- mówię to z pokorą- 
najmocniejszym orędziem Pana jest 
miłosierdzie. Ale to On sam powiedział: 
Nie przyszedłem dla sprawiedliwych, 
sprawiedliwi usprawiedliwiają się sami. 
Niech będzie błogosławiony Pan, jeśli 
możesz to uczynić, ale ja nie mogę. Oni 
jednakże sądzą, że mogą tego dokonać. 
Ja przyszedłem do grzeszników (por. 
Mk2,17) Zwróćcie uwagę na to 
szemranie po powołaniu Mateusza. On 
idzie do grzeszników, Przyszedł On do 
nas, kiedy uznajemy, że jesteśmy 
grzesznikami. Kiedy jednak jesteśmy jak 
ów faryzeusz przed ołtarzem: Dziękuję 
Ci Panie, że nie jestem jak każdy inny 
człowiek, ani też jak ten, który jest u 
drzwi, celnik (por Łk18,11-12), to nie 
znamy Serca Pana i nigdy nie 
przeżyjemy radości odczucia tego 
miłosierdzia! Niełatwo powierzyć się 
Bożemu Miłosierdziu, bo jest ono 
nieprzeniknioną otchłanią. Ale musimy 
to uczynić!  
 
MÓWIĄ WIELCY  
 
Jednego trzeba, aby grzesznik uchylił 
choć trochę drzwi serca swego, a resztę 
już Bóg dopełni /św. Faustyna Kowalska 
1905-1938/. 
 
UŚMIECHNII SIĘ   
    
WIĘCEJ WIARY! Zaproszony na 
wycieczkę statkiem po morzu pewien 
pobożny ksiądz odmawia. Zapytany o 
powód odmowy wyjaśnia: „Proszę 
wybaczyć, tak w łodzi i to cały czas na 

wodzie- w tej sytuacji zbytnio się jest 
w dłoniach samego Boga”.  
    
 
ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWA 
DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI   

w każdą pierwszą sobotę 
miesiąca od września do czerwca 
w Kościele św. Jana i Michała 
Archanioła - intencja 
wynagradzająca Niepokalanemu 
Sercu NMP.  Modlitwa różańcowa 
o godz. 6.30, Msza św. o g.7.00 i 
po niej nabożeństwo do 
Niepokalanego Serca NMP.  
 
Należy:   
1.Przystąpić do spowiedzi.  
2.Przyjąć Komunię św. 
3.Odmówić część Różańca. 
4.Przez 15 min. rozważać z 
Maryją tajemnice różańcowe.  
 
Każdemu, kto z miłości do NMP 
odprawi to Nabożeństwo, Matka 
Boża obiecuje:  
„Przybędę w godzinie śmierci z 
łaskami potrzebnymi do 
zbawienia. Tym, którzy przyjmą 
to Nabożeństwo obiecuję 
zbawienie. Dusze te będą 
kochane przez Boga, jak kwiaty, 
którymi ozdabiam Jego tron. 
Pewność zbawienia to wielka 
łaska, bo obietnice Boże są 
nieodwołalne. Moje Niepokalane 
Serce będzie twoim schronieniem 
i drogą prowadzącą do Boga” 
 
    
 
 
 

                   


