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      PPPAAAPPPIIIEEESSSKKKIIIEEE      IIINNNTTTEEENNNCCCJJJEEE         

   ŚŚŚWWWIIIAAATTTOOOWWWEEEJJJ      SSSIIIEEECCCIII      MMMOOODDDLLLIIITTTWWWYYY   
      

W  LIPCU 

>   Za osoby starsze   < 

 

Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami 
i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość 

pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość 
z nadzieją i odpowiedzialnością. 

 

„Nie zapominajmy, że zarówno w kulturze rodzinnej, jak i społecznej osoby starsze 

są jak korzenie drzewa: mają w sobie całą historię, a młodzi są jak kwiaty i owoce. Jeśli 

nie będzie soku, jeśli ta powiedzmy >>kroplówka<< nie będzie płynąć od korzeni,    

nigdy nie będą w stanie zakwitnąć”. Niech te słowa papieża Franciszka uzmysłowią nam, 

jak ważną rolę do odegrania wobec młodych ma starsze pokolenie. 
 

ks. Szymon Mucha - „Różaniec” nr 7-8/2022 
 

W  SIERPNIU 

>   Za małych i średnich przedsiębiorców   < 

 

Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy,  
poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, 

znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności  
w służbie społeczności, w których żyją. 

 

Często zaopatrujemy się u gigantów handlowych, jednak na co dzień korzystamy  

z usług małych osiedlowych czy wiejskich sklepów, gdzie wszyscy się znają, a zakupy to 

miła rozmowa i sympatyczna obsługa. Podobnie ma się rzecz z usługami (piekarnia, 

warsztat samochodowy, stolarnia, zakład fryzjerski itp.). Niestety im mniejsza firma, 

tym trudniej przetrwać obecne kryzysy gospodarcze czy społeczne. Módlmy się,          

aby dzięki niezbędnym środkom do rozwoju ci mali i średni przedsiębiorcy nadal służyli 

społeczeństwu, czyli nam wszystkim. 

ks. Szymon Mucha - „Różaniec” nr 7-8/2022 
 

 
  

IIINNNTTTEEENNNCCCJJJAAA      KKKRRRUUUCCCJJJAAATTTYYY      RRRÓÓÓŻŻŻAAAŃŃŃCCCOOOWWWEEEJJJ   
 

Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę 

wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, 

o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. 
 
   
 

  

IIINNNTTTEEENNNCCCJJJEEE      PPPAAARRRAAAFFFIIIAAALLLNNNEEE      
 

MMóóddllmmyy  ssiięę:: 
 o uwolnienie z mocy złego ducha wszystkich grzeszników świata; 

 o Boże wspomożenie, zdrowie i siły dla Ojca Świętego Franciszka na czas kierowania 

Kościołem zwłaszcza w tym trudnym czasie;  

 za prześladowanych chrześcijan i za nękanych różnymi konfliktami zbrojnymi;  

 o zakończenie wojny na Ukrainie oraz o pokój w Polsce, Europie i na świecie; 



 o moralne odrodzenie naszego narodu oraz o mądrość, roztropność                            

i  odpowiedzialność  dla  rządzących  Polską;  

 o umocnienie w powołaniu dla kleryków Sosnowieckiego Seminarium Duchownego 

oraz o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne;  

 za naszą diecezję, a zwłaszcza o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla biskupów: 

Grzegorza i Piotra oraz dla tegorocznych diakonów i neoprezbiterów; 

 dziękczynnie za 65. lat życia i z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Najświętszej na dalsze lata oraz o pomyślny przebieg dalszego leczenia i łaskę 

powrotu do zdrowia dla ks. kan. Stanisława Łypa; 

 o pomyślny przebieg zaplanowanych na czas wakacji urlopów i dobry wypoczynek   

dla ks. Krzysztofa oraz dla ks. Dariusza;   

 dziękczynnie za dar Wspólnoty oraz o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej Fatimskiej dla członków Żywego Różańca i ich Rodzin; 

 o dalszy rozwój Żywego Różańca w Polsce, a zwłaszcza w naszej Parafii; 

 o ulgę w cierpieniu, siłę w dźwiganiu krzyża, dar nadziei i cierpliwość w znoszeniu 

trudów choroby oraz łaskę zdrowia dla wszystkich chorych członków Żywego Różańca;  

 za samotnych, bezdomnych, bezrobotnych oraz będących w jakiejkolwiek potrzebie   

o nieustanną opiekę i wspomożenie Matki Bożej Fatimskiej;  

 o nawrócenie grzeszników, zwłaszcza dzieci, wnuków i prawnuków z naszych rodzin 

oraz o rychły triumf Niepokalanego Serca Maryi; 

 za ludzi zniewolonych nałogami, aby Bóg obdarzył ich niezbędną mocą do tego        

by mogli oprzeć się pokusom nałogu i zniszczyć w sobie złe skłonności;  

 o uzdrowienie małżeństw przeżywających kryzysy i zagrożonych rozpadem            

oraz o miłość i zgodę w rodzinach; 

 o bezpieczeństwo na drogach i szczególną opiekę św. Krzysztofa dla wszystkich 

podróżujących w czasie wakacji; 

 za pielgrzymów powierzających swe troski i intencje Jasnogórskiej Pani, aby zostali 

wysłuchani według zamysłu Bożego i umocnieni w wierze, nadziei i miłości;   

 o bezpieczny pobyt na obozach i koloniach oraz dobry odpoczynek dla dzieci               

i młodzieży w czasie wakacji; 

 dziękczynnie za 93. lata życia i z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Najświętszej na dalsze lata dla Apolonii Bochenek z Róży św. Anny;                                                                                                                                                                                                                               

 dziękczynnie za 85. lat życia i z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Najświętszej na dalsze lata dla Kazimiery Skotnicznej z Róży św. Marii 

Magdaleny; 

 dziękczynnie za 80. lat życia i z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Najświętszej na dalsze lata dla Ireny Kimla z Róży św. Rity; 

 dziękczynnie za 70. lat życia i z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Najświętszej na dalsze lata dla Wiesławy Urbańskiej z Róży św. Anny; 

 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Renaty i Ryszarda 

Rusków z okazji 50. rocznicy przyjęcia sakramentu małżeństwa; 

 o zdrowie i siły dla Wojowników Maryi prowadzących prace remontowe przy oratorium 

bł.ks. Jerzego Popiełuszki, o pomyślny przebieg tych prac oraz o hojnych darczyńców;  

 o zaakceptowanie zaistniałej sytuacji życiowej i przyjęcie jej jako woli Bożej;             

 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i pomyślny przebieg operacji dla Liwii; 

 o łaskę powrotu do zdrowia i pełni sił dla Mieczysława Klarzyńskiego; 



 o Boże błogosławieństwo, pomyślny i skuteczny przebieg leczenia choroby 

nowotworowej oraz łaskę powrotu do zdrowia dla Klaudii Nowopolskiej; 

 o Boże błogosławieństwo, pomyślny przebieg dalszego leczenia oraz łaskę powrotu   

do zdrowia dla Szczepana; 

 o pomyślny przebieg leczenia i łaskę powrotu do zdrowia dla Reni; 

 o łaskę zdrowia dla Stanisławy; 

 o pomyślny przebieg leczenia i łaskę powrotu do zdrowia dla ks. Krzysztofa Słomiana; 

 o Boże błogosławieństwo i powrót do zdrowia dla Mieczysławy Grochalskiej; 

 o trafną diagnozę, pomyślne leczenie i powrót do zdrowia dla Anny Banek; 

 o pomyślny przebieg badań i leczenia oraz powrót do zdrowia dla Marii Musialik; 

 za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej i św. Rity o szczęśliwe zakończenie 

sprawy Bogu wiadomej; 

 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji dla Maryli; 

 o cud uzdrowienia 4-ro letniego Mikołaja z guza mózgu; 

 o Boże błogosławieństwo, skuteczne leczenie po wypadku oraz powrót do zdrowia   

dla Grażyny Górka; 

 o zmianę decyzji i pokój serca dla Maksymiliana; 

 o dobrą diagnozę w leczeniu i powrót do zdrowia dla Kamili; 

 o pomyślny przebieg diagnostyki i skuteczne leczenie oraz łaskę powrotu do zdrowia 

dla Krystyny R.; 

 o pomyślny przebieg leczenia i łaskę powrotu do zdrowia dla Wiesławy Białas         

oraz o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla jej mamy i całej Rodziny; 

 o Boże prowadzenie, łaskę zrozumienia i akceptacji swojej choroby oraz o powrót     

do zdrowia dla Lucynki; 

 o pomyślny przebieg dalszego leczenia kardiologicznego oraz łaskę powrotu do 

zdrowia dla Krystyny I.; 

 o zdrowie duszy i ciała dla Beaty i Renaty; 

 o łaskę zdrowia dla Józefa Lulek;  

 o potrzebne łaski wg woli Bożej, zakończenie trudnych spraw i opiekę Świętej Rodziny 

dla Haliny jej dzieci i wnuków; 

 o światło Ducha Świętego, zdanie egzaminów i mądre wybory w przyszłym życiu      

dla wnuczki; 

 o pomyślny przebieg leczenia oraz łaskę powrotu do zdrowia dla Marii Barzyk; 

 o łaskę zdrowia, wiarę i zaufanie Bożemu Miłosierdziu dla Jakuba; 

 o Boże błogosławieństwo i powrót do zdrowia dla Krystyny Stępnickiej; 

 o pomyślny przebieg leczenia i łaskę powrotu do zdrowia dla Klaudii; 

 o pomyślne wyniki badań, światło dla lekarzy w dalszym diagnozowaniu i łaskę 

powrotu do zdrowia dla Genowefy Lasek; 

 o Boże błogosławieństwo i łaskę powrotu do zdrowia dla Wiesławy Stępniewskiej; 

 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski oraz pomyślne rozwiązanie 

wszystkich trudnych spraw dla Jadwigi Woźniak i dla synowej Moniki; 

 o pomyślny przebieg leczenia i uzdrowienie oczka dla Oli; 

 o Boże błogosławieństwo, pomyślny przebieg dalszego leczenia i łaskę powrotu        

do zdrowia dla Anny i Jana Spyrków; 

 o Boże  wspomożenie i łaskę pokonania choroby nowotworowej oraz skuteczne         

jej wyleczenie dla Anity Smolarskiej; 



 o Boże wspomożenie i opiekę Maryi oraz o łaskę zdrowia dla Anny i Mieczysława;  

 o Boże błogosławieństwo i wspomożenie w leczeniu trudnej choroby dla Anny; 

 o łaskę zdrowia i pomyślny przebieg leczenia po operacji oczu dla Władysława; 

 o przemianę serca i uwolnienie z choroby alkoholowej dla Andrzeja oraz o Bożą 

pomoc, zdrowie i potrzebne łaski dla jego najbliższej rodziny; 

 o światło Ducha Świętego dla lekarzy w podejmowaniu decyzji, skuteczne leczenie      

i łaskę powrotu do zdrowia dla Dominiki; 

 o pomyślny przebieg dalszego leczenia po przeszczepie szpiku kości dla Aleksandry; 

 o skuteczne leczenie i łaskę powrotu do zdrowia dla Zofii Kwoka; 

 o Boże błogosławieństwo oraz łaskę powrotu do pełni sił i zdrowia dla Barbary; 

 o łagodne znoszenie chemioterapii i łaskę powrotu do zdrowia dla Zygmunta          

oraz o łaskę poprawy zdrowia dla Heleny; 

 o łaskę poprawy zdrowia i dobre przygotowanie się do operacji dla Krystyny Kazior; 

 o pomyślny przebieg leczenia raka prostaty dla Dominika; 

 o łaskę powrotu do pełni sił i zdrowia dla Beaty, siostry ks. Dariusza;  

 o łaskę zdrowia dla Anny Hofmann, 4-letniej Hani oraz dla Oli i jej rodziny; 

 o pomyślny przebieg rehabilitacji dla Rysia; 

 o pomyślny przebieg leczenia alergii, dobrą opiekę neurologopedyczną dla Igorka; 

 o światło dla lekarzy, pomyślny przebieg leczenia i łaskę zdrowia dla Oli; 

 o Bożą pociechę w utrapieniu, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Elżbiety J.   

oraz Tamary i ich dzieci; 

 o łaskę pomyślnego i szybkiego rozwiązania problemu zdrowotnego dla Elżbiety J; 

 o przemianę serca i o łaskę pogodzenia się z rodzicami dla Marty;  

 o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Urszuli Kmet, Lidii Słabosz oraz Haliny;  

 o łaskę nawrócenia dla Bartosza, Agnieszki, Marcina i Krzysztofa; 

 o łaskę wiary i uchronienie od nałogu alkoholowego dla Konrada; 

 o Bożą pomoc w wychodzeniu z nałogu alkoholowego i o wytrwałość w zachowaniu 

trzeźwości dla Krzysztofa; 

 o cud uzdrowienia dla: Kuby z glejaka, Marii z mięsaka, Henryka z raka płuc,    

Angeliki z nowotworu oraz wiarę, nadzieję i siłę w znoszeniu trudów choroby; 

 o Bożą pomoc w walce z nałogiem alkoholowym i łaskę nawrócenia dla: Andrzeja, 

Mirosława, Krzysztofa, Roberta i Grzegorza oraz opiekę Matki Bożej dla ich rodzin; 

 dziękczynnie za szczęśliwe rozwiązanie Aleksandry oraz z prośbą o zdrowie, Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla nowonarodzonej Oliwii oraz dla 

Jej Rodziców; 

 o łaskę upragnionego potomstwa dla Karoliny i Krystiana, Agnieszki i Mirosława,  

Agaty i Jakuba, Agnieszki i Michała, Beaty i Marka, Haliny i Roberta, Ani i Rafała,         

Doroty i Waldka, Małgosi i Przemka oraz dla Ani i Artura; 

 o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Bożeny WLAZŁO            

oraz o łaskę pocieszenia w żałobie dla rodziny; 

 o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Genowefy CZERWIŃSKIEJ, 

oraz o łaskę pocieszenia w żałobie dla Rodziny; 

 o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Anny PIJANOWSKIEJ     

oraz o łaskę pocieszenia w żałobie dla Rodziny; 

 o wysłuchanie wszystkich intencji osób, które prosiły nas o modlitwę i którym 

kiedykolwiek obiecaliśmy naszą modlitwę. 



X  OGÓLNOPOLSKA  PIELGRZYMKA 

ŻYWEGO  RÓŻAŃCA 
odbyła się na Jasnej Górze w dniach 3. i 4. czerwca pod hasłem: 

„UCZYNIĆ  RÓŻANIEC  

MODLITWĄ  WSZYSTKICH!” 
 
 

Tegoroczna pielgrzymka w dniu 3. czerwca– podobnie jak w latach ubiegłych - 

rozpoczęła się Apelem Jasnogórskim. Rozważanie apelowe poprowadził 

ks. Jacek GANCAREK, moderator krajowy Żywego Różańca. 
 

Na zakończenie Apelu jasnogórskiego abp Wacław DEPO, metropolita 

częstochowski, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Stowarzyszenia Żywy Różaniec, 

pobłogosławił wszystkich członków Żywego Różańca.  
 

Po błogosławieństwie rozpoczęło się nocne czuwanie, podczas którego w intencji pokoju 

rozważano tajemnice bolesne różańca świętego.  

O godz. 23.00 Mszy Świętej – kończącej pierwszy dzień pielgrzymki - przewodniczył 

ks. bp Andrzej PRZYBYLSKI. W koncelebrze wzięli udział licznie przybyli kapłani. 

Ksiądz Biskup w homilii zaznaczył, że „Maryja jest Tą, w której obecności zstępuje   

Duch Święty – i to On uzdalnia nas do wszelkich działań w Kościele i świecie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W drugim dniu pielgrzymki – 4 czerwca, 

 podobnie jak w latach ubiegłych, 

z inicjatywy wspólnoty Żywego Różańca z naszej parafii,  

został zorganizowany wyjazd autokarowy, do którego dołączyli się  

przedstawiciele kół Żywego Różańca:  

z parafii NMP Wspomożycielki Wiernych z Sosnowca Juliusza  

oraz z parafii św. Joachima wraz z opiekunem ks. Robertem Szulczewskim.  

 

Wszyscy udaliśmy się na Jasną Górę, by wziąć udział  

w centralnych uroczystościach  

X Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca.  

 

Pomimo rzęsistej ulewy, jaka towarzyszyła nam podczas pielgrzymki, program 

sobotniego dnia w całości przebiegał przed szczytem jasnogórskim. Rozpoczął go 

montaż słowno – muzyczny przygotowany przez Papieskie Dzieła Misyjne.  

 



Po słowach powitania pielgrzymów konferencję na temat: „Żywy Różaniec wsparciem dla 

dzieła misyjnego” wygłosił dyrektor krajowy PDM ks. dr Maciej BĘDZIŃSKI.  

Podkreślił on, „że modlitwa różańcowa zawsze była, jest i będzie sercem ewangelizacji. 

A misjonarzem jest każdy, kto w pełnej komunii z Jezusem, mocą Ducha Świętego głosi 

światu nie siebie, lecz Boga obecnego w Piśmie i w sakramentach świętych”. 
 

Po spotkaniu z redakcją „Różańca” ważnym punktem tegorocznego spotkania           

była pierwszosobotnia medytacja w duchu fatimskim                                

poprowadzona przez ks. Krzysztofa CZAPLĘ SAC. 

Radosną część modlitwy różańcowej, połączoną ze świadectwami,                

poprowadzili misjonarze z pięciu kontynentów. 
 

 

Całość zakończyła uroczysta Msza Święta w intencji dziękczynnej  

za beatyfikację Pauliny Jaricot oraz  

za 200-lecie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. 
 

 

Eucharystii przewodniczył arcybiskup Giovanni PIETRO DAL TOSO, przewodniczący 

Rady Wyższej Papieskich Dzieł Misyjnych.  
 

Specjalne przesłanie i dar modlitwy przekazał również 

papież Franciszek, który życzył, by „modlitwa różańcowa 

oraz podejmowane dzieła apostolskie przyniosły w Kościele           

i rodzinach trwałe owoce”. 
 

Abp Giovanni Pietro Dal Toso, w swojej homilii nawiązał do 

życiorysu bł. Pauliny Jaricot – „Cieszę się, ze mogę 

sprawować Eucharystię dwa tygodnie po jej beatyfikacji       

w Lyonie, ponieważ Paulina jest wielką błogosławioną, a jej 

charyzmat zasługuje na uznanie, miłość i życie nim także 

dzisiaj. Od wczesnej młodości żyła ona według tych dwóch 

wielkich wymiarów – modlitwy i misji. Gromadziła wokół 

siebie przyjaciół, aby się modlić i składać ofiary na rzecz 

misji, bo dobrze rozumiała 

fundamentalne znaczenie misji, 

która jednak nie jest możliwa bez 

modlitwy. To dziedzictwo Paulina pozostawia także nam. 

Również dzisiaj świat potrzebuje misji. Kościół musi na nowo 

odkryć, że jest Kościołem misyjnym jak przypomina Ojciec 

Święty Franciszek, ponieważ dzisiejszy świat potrzebuje – tak 

jak w czasach świętego Pawła – głoszenia Chrystusa” – 

zauważył arcybiskup. 

Gość z Watykanu podziękował członkom Żywego Różańca   

za ofiary składane na wsparcie Papieskiego Dzieła 

Rozkrzewiania Wiary, jak powiedział „to wspaniały dowód 

misyjnej współpracy, a dzięki tym środkom udało się 

wybudować kilka kościołów. - Ufam, że ta współpraca i 

ofiarność jeszcze bardziej się umocnią” - zaznaczył. 

Jak można zauważyć na załączonych zdjęciach na czas Eucharystii deszcz przestał padać. 
 

 

>  BOGU   NIECH   BĘDĄ   DZIĘKI   ZA  DAR   TEJ   PIELGRZYMKI! < 



KALENDARIUM   LIPCA 
Zgodnie z ludową tradycją cały miesiąc LIPIEC poświęcony jest kontemplacji 

Najdroższej Krwi Chrystusowej, Dlatego w lipcu częściej odmawiajmy „Litanię       

do Najdroższej Krwi Chrystusa”. Sięgnijmy też po „Koronkę do Najdroższej Krwi 

Chrystusa” lub inną modlitwę, których bogaty wybór znaleźć można w modlitewniku 

„Armia Najdroższej Krwi Chrystusa” (do nabycia w sklepiku parafialnym). 
 

W kalendarium LIPCA należy wymienić następujące ważne wydarzenia liturgiczne: 

 

 W dniu 11. lipca Kościół katolicki w Europie obchodzi tradycyjnie święto          

św. Benedykta, opata, patrona Europy. Św. Benedykt w dziejach Kościoła 

katolickiego odegrał istotną rolę. Ten wyniesiony do chwały ołtarzy opat, otrzymał 

zaszczytny tytuł, mianowicie w 1964 roku papież Paweł VI ogłosił świętego Benedykta 

Patronem Europy. Dlatego też od roku 1969 jego doroczne wspomnienie obchodzi się    

w liturgii jako święto. 
 

  Dnia 16. lipca Kościół obchodzi święto Matki Bożej z góry Karmel, znane 

także jako wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej. Jest to święto patronalne sióstr         

i braci z zakonów karmelitańskich oraz wszystkich tych, którzy noszą szkaplerz - 

niezwykłą "szatę Maryi", przekazaną ludzkości przez Matkę Bożą w III w.                  

za pośrednictwem ówczesnego generała zakonu karmelitów  św. Szymona Stocka.  
 

  W piątek, 22. lipca, Kościół katolicki obchodzi dzień św. Marii Magdaleny,    

po raz siódmy jako święto – wcześniej było to wspomnienie obowiązkowe. Zmiana 

nastąpiła na życzenie papieża Franciszka, który chciał w ten sposób podkreślić rolę nie 

tylko tej świętej kobiety, która jako pierwsza przekazała światu wiadomość                   

o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, ale także wszystkich kobiet w Kościele. 
 

  23. lipca przypada liturgiczne święto św. Brygidy Szwedzkiej. Żyła ona          

w latach 1303-1373 i była jedną z najwybitniejszych postaci Kościoła, świętych               

i mistyczek swoich czasów.  W 1999 roku papież Jan Paweł II ogłosił ją patronką Europy, 

wraz ze św. Katarzyną ze Sieny i św. Benedyktą od Krzyża (Edytą Stein).   
 

   25. lipca Kościół katolicki obejmuje szczególną czcią św. Jakuba Apostoła, 

który zgodnie z tradycją odbył misję ewangelizacyjną do Hiszpanii oraz św. Krzysztofa 

- patrona kierowców oraz podróżujących. Co roku w tygodniu, w którym przypada 

liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa, obchodzony jest w Polsce Tydzień Świętego 

Krzysztofa. Jest to apel do kierowców, aby jako podziękowanie za bezpiecznie 

przejechane kilometry złożyli dar na misyjne środki transportu, zgodnie z hasłem 

przewodnim MIVA: podaruj "1 grosz za 1 km przejechany bez wypadku".         

Takie ofiary najczęściej są składane podczas poświecenia pojazdów. 

   26. lipca Kościół obchodzi wspomnienie rodziców Najświętszej Maryi 

Panny, dziadków Jezusa, świętych Joachima i Anny. W ich domu przyszła na świat 

Maryja, niosąc w sobie niezwykłą tajemnicę Niepokalanego Poczęcia. W  ich domu 

wzrastała, a towarzyszyła Jej ich miłość i wiara. W ich domu nauczyła się słuchać Pana      

i postępować zgodnie z Jego wolą. Święci Joachim i Anna są częścią długiego 

łańcucha osób, które przekazywały miłość do Boga w cieple życia rodzinnego,              

aż do Maryi, która przyjęła w swym łonie Syna Bożego i dała Go światu, dała Go nam. 

Jakże cenną wartością jest rodzina, jako uprzywilejowane miejsce przekazywania wiary! 



Ks. Krzysztofowi  

z okazji IMIENIN życzymy,  

      by Jego kapłańska posługa  

  owocowała przyprowadzaniem wielu ludzi 

do Chrystusa i obudzeniem w nich 

pragnienia spotkania z Bogiem, 

      a Święty Patron niech wyprasza 

       potrzebne łaski i Dary Ducha Świętego. 

  

MSZE ŚW. zamówione przez ŻYWY RÓŻANIEC w LIPCU: 
 

 2. lipca - w pierwszą sobotę miesiąca – o godz. 17. zapraszamy  
na Różaniec Wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi. 

O godz. 18. sprawowana będzie Msza św. w intencji członków Żywego Różańca 
i ich Rodzin, po czym zmiana  tajemnic  różańcowych. 

 

 

 6. lipca o godz. 18 – o łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych         

dla śp. Lucyny STARCZYNOWSKIEJ (intencja od przyjaciół synowej Zuzanny). 
 

 7. lipca o godz. 18. – z racji I czwartku modlimy się za kapłanów; 
 

 12. lipca o godz. 7,30 – w intencji Apolonii BOCHENEK  z racji 93. Urodzin. 
 

 19. lipca o godz. 7,30 – o łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych     

dla śp. Henryka SZCZĘSNEGO (intencja od Róży św. Franciszka). 
 

 21. lipca o godz. 7,30 – o łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych    

dla śp. Marii LITWIN (intencja od Żywego Różańca). 
 

 22.  lipca  o  godz. 7,30 - patronalna dla Róży św. Marii Magdaleny. 
 

 25.  lipca o godz. 18 – o  Boże błogosławieństwo, potrzebne dary Ducha 

Świętego i opiekę Najświętszej Maryi, Matki Kapłanów  

dla ks. Krzysztofa NOWAKA z racji Imienin. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 26. lipca o godz. 7,30 – o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę 

Matki Bożej Fatimskiej dla Anny GRABOWSKIEJ z racji Imienin. 
 

 26. lipca o godz. 7,30 – patronalna dla Róży św. Anny. 
 

 26. lipca o godz. 18. – o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę 
Matki Bożej Fatimskiej dla Anny KIKA z racji Imienin. 

 

 

26. lipca swoje IMIENINY obchodzą ANNY: 

Anna GRABOWSKA – zelatorka Róży św. Moniki oraz 

     Anna KIKA – zelatorka Róży św. Józefa. 

Obu ANNOM, jak również wszystkim ANNOM  

członkiniom naszej wspólnoty Żywego Różańca  

składamy 

najlepsze życzenia zdrowia, 

obfitości Bożego błogosławieństwa 

i potrzebnych łask 

       oraz opieki Matki Bożej Fatimskiej na każdy dzień. 



KALENDARIUM SIERPNIA 
 

 

SIERPIEŃ, to miesiąc znaczony wieloma uroczystościami maryjnymi i pielgrzymkami   

do sanktuariów Maryjnych oraz bogaty w narodowe rocznice. To czas, kiedy nasze myśli 

i serca ogniskują się wokół Czarnej Madonny z jasnogórskiego sanktuarium, a to         

za przyczyną tradycyjnych pieszych pielgrzymek do Matki Bożej Królowej Polski. 
 

  Co roku w dniu 2. sierpnia odbywa się także pielgrzymka kobiet z naszej 

sosnowieckiej diecezji do Sanktuarium Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie 

Górniczej, na którą udajemy się indywidualnie i na którą już w tym momencie 

serdecznie zapraszamy. 
 

  13. sierpnia - to w naszej parafii dzień świąteczny związany z uroczystym 

obchodem wspomnienia czwartego objawienia się Matki Bożej w Fatimie. 
 

 15. sierpnia w Kościele katolickim obchodzona jest uroczystość 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W całym kraju jest to święto obchodzone 

bardzo uroczyście. Szczególnie uroczyste obchody mają miejsce w Kalwarii 

Zebrzydowskiej, gdzie odbywają się inscenizacje Zaśnięcia Maryi oraz Jej 

Wniebowzięcia, a odpust trwa 7 dni. 

Niezwykle ważne uroczystości z okazji Wniebowzięcia NMP odbywają się 

również  na Jasnej Górze, dokąd zmierzają pielgrzymki z całej Polski właśnie      

na to święto. 
 

 Pod datą 22. sierpnia kryje się wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 

Królowej. Zostało ono wprowadzone przez papieża Piusa XII w setną rocznicę 

ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi. 
 

 26. sierpnia w Polsce obchodzona jest uroczystość Najświętszej Maryi 

Panny Częstochowskiej, czczonej na Jasnej Górze w cudownym obrazie Czarnej 

Madonny. Na tę uroczystość pielgrzymuje również nasza diecezja. Piesza pielgrzymka 

wyruszy tradycyjnie z Będzina 23. sierpnia i dojdzie na Jasną Górę w przeddzień 

Uroczystości. Na tę pielgrzymkę można się już zapisywać w zakrystii. 
 

SIERPIEŃ to także miesiąc, w którym corocznie polski Episkopat apeluje o rezygnację  

z picia alkoholu. W tym miesiącu włączmy się w tę wielką modlitwę o trzeźwość naszego 

narodu. Może dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy narkomanii kogoś bliskiego, 

znajomego warto ofiarować Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję od alkoholu. 
 

 

Poza uroczystościami maryjnymi w kalendarium SIERPNIA należy wymienić 

następujące ważne wydarzenia liturgiczne: 

 

 6. sierpnia – Święto Przemienienia Pańskiego. 

 9. sierpnia – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża – patronki Europy. 

 10. sierpnia – Święto św. Wawrzyńca. 

 14. sierpnia – wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego.  

 24. sierpnia – Święto św. Bartłomieja. 



W miesiącu LIPCU modlitwę różańcową poprowadzą: 
 

04 – 09. lipca    - Róża św. Józefa 

11 – 16. lipca     - Róża św. Moniki 

18 – 23. lipca    -  Róża św. Anny 

25 – 30. lipca     - Róża św. Rity 

 

- SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY - 

 

 

MSZE ŚW. zamówione przez ŻYWY RÓŻANIEC w SIERPNIU: 
 

 4. sierpnia o godz. 7,30 – w intencji ks. proboszcza i kapłanów   

posługujących w naszym Sanktuarium z racji wspomnienia 

ich patrona św. Jana Marii  Vianney’a. 
 

 4. sierpnia o godz. 18. – z racji I czwartku modlimy się za kapłanów.  
 

 

 6. sierpnia - w pierwszą sobotę miesiąca – o godz. 17.  

zapraszamy na Różaniec Wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi,  

 o godz. 18. sprawowana będzie Msza św.  

w intencji członków Żywego Różańca i ich Rodzin,  

zmiana tajemnic różańcowych wg ustaleń zelatorek. 
 

 

 8. sierpnia o godz. 7,30 – w intencji Kazimiery SKOTNICZNEJ  

z racji 85. Urodzin. 

 9. sierpnia o godz. 7,30 – o łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych 

dla śp. Stanisława GORGONIA (intencja od Żywego Różańca). 
 

 12. sierpnia o godz. 7,30 – o łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych 

dla śp. Janiny LULEK (intencja od koleżanek siostry Krystyny). 
 

 14. sierpnia o godz. 9,30 – w intencji Ireny KIMLA z racji 80. Urodzin. 

 

 14. sierpnia o godz. 16,30 –  patronalna dla Róży św. Maksymiliana. 

 16. sierpnia o godz. 7,30 – o łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych 

dla śp. Janiny LULEK (intencja od koleżanek siostry Krystyny). 
 

 22. sierpnia o godz. 18 – w intencji ks. Krzysztofa NOWAKA 

z racji 13 . rocznicy święceń kapłańskich. 

 

 24. sierpnia o godz. 18 – o łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych 
dla śp. Zbigniewa MAJCHRZYKA  

(intencja od znajomych żony Wandzi z Róży św. Franciszka). 
 

 27. sierpnia o godz. 7,30 –  patronalna dla Róży św. Moniki; 
 

 28. sierpnia o godz. 11 – w intencji Wiesławy URBAŃSKIEJ z racji 70. Urodzin; 

 29. sierpnia o godz. 18 – w intencji ks. kan. Stanisława ŁYPA  

z racji 65. Urodzin. 

 31. sierpnia o godz. 18 – o łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych 

dla śp. Stanisława GORGONIA (intencja od koleżanek córki Małgosi). 
 

  
 

PLAN  MODLITWY  RÓŻAŃCOWEJ   
 

Wstawiennicza modlitwa różańcowa prowadzona jest w kościele 

po rannej Mszy św. 



W miesiącu  SIERPNIU  modlitwę różańcową poprowadzą: 

        01 – 04. sierpnia   - Róża św. Faustyny 

 08 – 12. sierpnia   - Apostolstwo Dobrej Śmierci 

 16 – 20. sierpnia   - Róża Rodziców św. Józefa 

 22 – 27. sierpnia   - Róża św. Franciszka 

 29. sierpnia – 01. września - Róża Świętej Rodziny 

 

-  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY - 

 
 

 
Msza św. 

o zbawienie wieczne dla  

śp. Zbigniewa 

MAJCHRZYKA 

od Żywego Różańca  

odprawiona będzie  

6. grudnia o godz. 7,30. 

 

 

W intencji śp. Zbigniewa MAJCHRZYKA będą odprawione również Msze św.: 

 10. grudnia o godz. 7,30 od GRUPY MODLITWY OJCA PIO;  

   7. września o godz. 18. od znajomych żony;  

 26. grudnia o godz. 16,30 od znajomych żony.  

 

 
Msza św. 

o zbawienie wieczne dla  

śp. Bożeny WLAZŁO 

od Żywego Różańca  

odprawiona będzie  

14. grudnia o godz. 7,30. 
 

 

 

 

 

 

 

 

W intencji śp. Bożeny Wlazło będzie odprawiona również Msza św. 

20. grudnia o godz. 7,30. 

 
Msza św. 

o zbawienie wieczne dla  

śp. Genowefy 

CZERWIŃSKIEJ 

od Żywego Różańca  

odprawiona będzie  

23. grudnia o godz. 7,30. 
 

 

 

 

 

 

 

REDAKCJA:  Rada Żywego Różańca i Teresa Duszyc  z Róży św. Rity.  

Krystynie Gluzickiej 

z Róży Świętej Rodziny 

składamy serdeczne wyrazy współczucia 
 i pocieszenia z powodu  

śmierci siostry 
śp. Genowefy CZERWIŃSKIEJ. 

Podzielamy smutek i wspieramy modlitwą. 
 

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie,  

a światłość wiekuista niechaj Jej świeci. 

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. 

 

 

 

 

 

Wandzie Majchrzyk 

z Róży św. Franciszka 

składamy serdeczne wyrazy współczucia 
 i pocieszenia z powodu  

śmierci męża 

śp. Zbigniewa MAJCHRZYKA. 

Podzielamy smutek i wspieramy modlitwą. 
 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie,  

a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. 

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 
Liliannie Augustynik 

z Róży Świętej Rodziny 

składamy serdeczne wyrazy współczucia 
 i pocieszenia z powodu  

śmierci siostry 
śp. Bożeny WLAZŁO. 

Podzielamy smutek i wspieramy modlitwą. 
 

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie,  

a światłość wiekuista niechaj Jej świeci. 

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 


