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>   O zniesienie kary śmierci   < 

 

Módlmy się, aby kara śmierci,  
która godzi w nienaruszalność i godność osoby,  

została zniesiona w ustawodawstwie  
wszystkich państw świata. 

 

Możemy usłyszeć wiele różnych zdań na temat kary śmierci. Jednak nauczanie ostatnich 

papieży jasno i wyraźnie idzie w kierunku jej całkowitego zniesienia. Jan Paweł II          

w encyklice Evangelium Vitae pisze, że „nawet zabójca nie traci swej osobowej godności 

i Bóg sam czyni się jej gwarantem”. Te słowa swojego poprzednika zacytował papież 

Franciszek w encyklice Fratelli tutti. Biskup Rzymu uznał, że w „świetle Ewangelii” 

Kościół musi uznać, że „kara śmierci jest niedopuszczalna”, ponieważ jest wymierzona   

w nietykalność i godność osoby ludzkiej. Dziś ta kara jest niestety stosowana przez 

rządy totalitarne, które chcą w ten sposób forsować swoje ideologie, zabijając 

przeciwników. Potrzeba więc naszej modlitwy, która wspierałaby wołanie Ojca Świętego. 
 

ks. Szymon Mucha - „Różaniec” nr 9/2022 
 

 

 

 
  

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 trudu 

kierowania Kościołem zwłaszcza w tym trudnym czasie;  

 za prześladowanych chrześcijan i za nękanych różnymi konfliktami zbrojnymi;  

 o cud przemiany serc, zakończenie wojny na Ukrainie i łaskę pokoju w Polsce, Europie 

i na całym świecie; 

 o mądrość, roztropność i odpowiedzialność dla rządzących Polską oraz o moralne 

odrodzenie naszego narodu;  

 o zdrowie, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla biskupa Grzegorza Kaszaka        

z racji Imienin; 

 o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi – Matki Kapłanów, potrzebne łaski i dary 

Ducha Świętego dla wszystkich kapłanów podejmujących posługę duszpasterską        

w nowych parafiach; 

 o zdrowie, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla kapłanów posługujących            

w naszym Sanktuarium oraz o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne 

zwłaszcza z naszej parafii; 

 o pomyślny przebieg dalszego leczenia dla ks. kan. Stanisława Łypa; 



 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego 

oraz liczne nowe powołania zakonne dla Sióstr Karmelitanek; 

 o rychłą beatyfikację czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej;  

 o błogosławione owoce beatyfikacji Sługi Bożej Pauliny Jaricot; 

 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 Światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla katechetów, nauczycieli                      

i wychowawców; 

 o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego oraz zapał do nauki dla dzieci             

i młodzieży na rozpoczynający się rok szkolny; 

 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; 

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

Matki Najświętszej na dalsze lata dla Haliny KUBAŃSKIEJ z Róży św. Józefa; 

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

Matki Najświętszej na dalsze lata dla Anny GRABOWSKIEJ, zelatorki Róży św. Moniki; 

 dziękczynnie za pomyślny przebieg badań oraz o łaskę zdrowia dla Krystyny R.; 

 dziękczynnie za pomyślny przebieg operacji oraz o łaskę powrotu do pełni zdrowia i sił 

dla Krystyny Kazior; 

 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            

dla Anety; 

 o Boże błogosławieństwo, pomyślny przebieg operacji oraz łaskę szybkiego powrotu 

do zdrowia po operacji dla Haliny Kontowicz; 

 o trafną diagnozę, skuteczny przebieg leczenia i łaskę powrotu do zdrowia              

dla Floriana Joniaka;  

 o skuteczne leczenie i łaskę powrotu do zdrowia dla Mariana Wojciechowskiego;  

 o pomyślny przebieg leczenia dla Janiny; 

 o łaskę zdrowia dla Marii i Henryka Nos oraz dla Katarzyny i Oli; 

 o pomyślny przebieg leczenia i łaskę powrotu do zdrowia dla Elżbiety Repelewicz; 

 o światło dla lekarzy, pomyślny przebieg leczenia i powrót do zdrowia dla Barbary; 

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

 o pomyślny przebieg leczenia i łaskę powrotu do zdrowia dla Joanny i Pawła; 

 o pomyślny przebieg dalszego leczenia oraz powrót do zdrowia dla Zofii Bogackiej; 

 o Bożą pomoc w pokonaniu kryzysu w małżeństwie i o miłość i zgodę w rodzinie; 

 o łaskę powrotu do zdrowia dla Agaty; 



 o Boże błogosławieństwo i powrót do zdrowia dla Mieczysławy Grochalskiej; 

 o światło Ducha Świętego dla lekarzy, skuteczne leczenie i łaskę powrotu do zdrowia 

dla Dominiki oraz pomyślne rozwiązanie trudnych spraw rodzinnych; 

 o pokonanie choroby nowotworowej i łaskę powrotu do zdrowia w rodzinie Andriejuk; 

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

 o łaskę powrotu do zdrowia po udarze dla Kazimiery Skotnicznej; 

 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, pomyślny przebieg leczenia choroby nowotworowej i łaskę 

powrotu do zdrowia dla Klaudii Nowopolskiej; 

 o zdrowie i Boże wspomożenie dla córki Danuty oraz pomyślne rozwiązywanie 

trudnych spraw w rodzinie wnuczki Agnieszki; 

 o światło dla lekarzy w rozpoznaniu choroby i podjęcie skutecznego leczenia           

oraz łaskę powrotu do zdrowia dla Krystyny I.; 

 o zdrowie duszy i ciała dla Beaty i Renaty; 

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

 o pomyślny przebieg rehabilitacji i łaskę powrotu do zdrowia dla Macieja; 

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

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

 o pomyślny przebieg dalszego leczenia i powrót do zdrowia dla Tadeusza; 

 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 łaskę zdrowia dla Józefa Lulek;  

 o pomyślny przebieg rehabilitacji i łaskę powrotu do zdrowia dla Marii Zalewskiej; 

 o łaskę powrotu do zdrowia po operacji kręgosłupa dla Teresy Przepiórki; 

 o zdrowie i potrzebne łaski dla Urszuli; 

 o ulgę w cierpieniu i światło Ducha Świętego dla lekarzy w diagnozowaniu i leczeniu 

choroby 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 pomyślny przebieg zabiegu i rehabilitacji dla Haliny Kubańskiej; 

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

powrotu do zdrowia dla Genowefy Lasek; 

 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 błogosławieństwo i wspomożenie w leczeniu trudnej choroby dla Anny; 

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



 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, opiekę Maryi, potrzebne łaski a zwłaszcza powrót             

do zdrowia dla Teresy Zellner; 

 o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Franciszki; 

 o Boże błogosławieństwo oraz o 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 skuteczne leczenie, zahamowanie choroby i łaskę powrotu do zdrowia dla Barbary; 

 o pomyślny przebieg radioterapii w leczeniu raka prostaty dla Dominika; 

 o Bożą pomoc oraz o łaskę uzdrowienia dla Ewy i Andrzeja Pijanowskich; 

 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 i powrót do 

zdrowia po leczeniu szpitalnym 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, Klaudii       

oraz Haliny;  

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

pomoc, zdrowie i potrzebne łaski dla jego najbliższej rodziny; 

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

 o łaskę wiary i uchronienie od nałogu alkoholowego oraz o znalezienie dobrej pracy      

i pomyślne rozwiązanie wszystkich problemów dla Konrada; 

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

trzeźwości dla Krzysztofa; 

 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; 

 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. Zofii NOWAK                       

z Róży św. Anny oraz o łaskę pocieszenia w żałobie dla rodziny; 

 o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Zygmunta TETELI męża 

Wiesławy Tetela z Róży św. Rity oraz o łaskę pocieszenia w żałobie dla rodziny; 

 o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Adama PAJĄKA             

brata Krystyny Wińkowskiej z Róży św. Franciszka oraz o łaskę pocieszenia      

w żałobie dla rodziny; 

 o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Teresy STACHURKA             

i śp. Grażyny GÓRKA oraz o łaskę pocieszenia w żałobie dla ich Rodzin; 

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

kiedykolwiek obiecaliśmy naszą modlitwę. 
 

 

 



K A L E N D A R I U M 

8. września - Narodzenie Najświętszej Maryi Panny 
 

Warto w tym dniu pomodlić się poniższą modlitwą (do prywatnego odmawiania) 

  LITANIA  NA  ŚWIĘTO  NARODZENIA  NAJŚWIĘTSZEJ  MARYI  PANNY   

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson. 

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas! 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 

Święta Maryjo, módl się za nami. 

Panno w największym dostojeństwie narodzona, módl się za nami. 

Córko królewska z pokolenia Dawidowego, módl się za nami. 

Maryjo wszystkich Twoich poprzedników doskonałością przewyższająca, módl się       

za nami. 

Radości, ozdobo sławo Twoich Rodziców, módl się za nami. 

Różo nieskalana między cierniem, módl się za nami. 

Kwiecie cudowny, którego wonność napełniła ziemię, módl się za nami. 

Gołębico niewinna, której głos świat usłyszał, módl się za nami. 

Różdżko Aaronowa z korzenia Jessego wyrastająca, módl się za nami. 

Gwiazdo morska, która wszystkim drogę wytyczasz, módl się za nami. 

Przez proroków przepowiedziana Córko Ojca niebieskiego, módl się za nami. 

Przez Aniołów ogłoszona Matko Syna Bożego, módl się za nami. 

Oblubienico Ducha Świętego, módl się za nami. 

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, o Maryjo. 

Abyś nam od Boga czystą i świętą miłość wyprosiła, wysłuchaj nas, o Maryjo. 

Abyś serca nasze w duchu Twoim kształtowali, wysłuchaj nas, o Maryjo. 

Abyś nam cząstkę światła mądrości Twej udzielić raczyła, wysłuchaj nas, o Maryjo. 

Abyśmy z pełni łask Twoich korzystali, wysłuchaj nas, o Maryjo. 

Abyśmy Cię naśladowali, wysłuchaj nas, o Maryjo. 

Abyśmy przez Ciebie w godzinę śmierci do żywota wiecznego się odrodzili, wysłuchaj 

nas, o Maryjo. 

O Panno, w porodzeniu Najświętsza, wysłuchaj nas, o Maryjo. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

W.  Z radością obchodzimy Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. 

O.  Z Niej wzeszło Słońce sprawiedliwości, nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. 

Módlmy się. 

Wszechmogący Boże, macierzyństwo Najświętszej Dziewicy stało się 
początkiem naszego zbawienia. Udziel swoim sługom łaski, aby święto Jej 

Narodzenia utwierdzało nas w pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 



14. września – PODWYŻSZENIE  KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
Istotą tego święta jest ukazanie tajemnicy 

Krzyża  

jako ceny zbawienia człowieka. 
 

Ojcowie Kościoła podkreślali, że krzyż jest symbolem, 

w którym streszczają się najistotniejsze prawdy wiary 

chrześcijańskiej. Św. Jan Damasceński pisze:  
 

„Krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa,  

a nie cokolwiek innego, 

zwyciężył śmierć, zgładził grzech praojca, 

pokonał piekło, darował nam zmartwychwstanie, 

udzielił siły do wzniesienia się ponad doczesność i ponad samą śmierć, 

zgotował powrót do dawnej szczęśliwości, 

otworzył bramy raju,  

umieścił naturę naszą po prawicy Boga,  

uczynił nas Jego dziećmi i dziedzicami”. 
 

Znak krzyża rozpoczyna i kończy modlitwę chrześcijanina. W liturgii jest gestem 

błogosławieństwa. Krzyż zawieszany na szyi, w mieszkaniu, w pracy, stawiany            

na szczytach świątyń przypomina wierzącym o ich powołaniu. Jego znaczenie staje się 

szkołą życia dla chrześcijan widzących w nim ostateczne zwycięstwo dobra nad złem. 
 

> Krzyżu  Chrystusa  Bądźże  Pochwalony < 
  

15. września – MATKI  BOŻEJ  BOLESNEJ 
 

W tym dniu w sposób szczególny zatrzymujemy się przy Tej, 

która z woli naszego Pana jest naszą Matką w porządku 

duchowym. Ból Jej serca nie mija. W  niektórych objawieniach 

uznanych przez Kościół Katolicki Maryja płacze, wskazuje na 

swoje cierpiące z powodu ludzkich grzechów, obrażających 

Pana Boga serce.  

Z tajemnicą cierpienia Maryi w szczególny sposób wiąże się 

zaproszenie każdego z nas do pokuty. „To o co was proszę, 

to pokuta. Chcę jedynie skruchy. Jeżeli będziecie 

odmawiać Koronkę do Siedmiu Boleści, rozważając ją, 

otrzymacie moc, by naprawdę żałować” –  mówiła Matka 

Boża podczas objawień w Kibeho w Rwandzie (1981-83), 

uznanych przez hierarchę Kościoła katolickiego, biskupa miejsca Augustina Misago za 

autentyczne. Ku czci Matki Bożej Bolesnej powstało dwadzieścia jeden zakonów, 

zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską: dziewiętnaście żeńskich i dwa męskie. W 1595 

roku przy kościele franciszkanów w Krakowie założono Bractwo Matki Bolesnej, do 

którego należeli m.in. królowie: Zygmunt III Waza, Władysław IV i Jan Kazimierz oraz 

wielu biskupów i magnatów. Szczególnym nabożeństwem do Matki Bożej wyróżniało się 

wielu świętych, św. Paweł od Krzyża, założyciel pasjonistów, bł. Władysława z Gielniowa.  



 

 

Z kultem Matki Bożej Bolesnej ściśle związana jest historia  
Stowarzyszenia Apolstolstwa Dobrej Śmierci. 

  

 
Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci, zwane Apostolstwem 

Dobrej Śmierci, zostało zatwierdzone 22. lipca 1908 roku przez papieża Piusa X, a jego 

siedziba główna znajduje się od roku 2004 w Montligeon we Francji. 30 maja 1987 

roku Prymas Polski, Kardynał Józef Glemp zatwierdził polską filię Stowarzyszenia           

w Sanktuarium Matki Bożej Góreckiej w Górce Klasztornej. Opiekę nad Apostolstwem 

Dobrej Śmierci w Polsce sprawują Misjonarze Świętej Rodziny.  

Apostolstwo Dobrej Śmierci liczy na terenie Polski ponad 400 tys. członków oraz 1100 

zelatorów. Grupy ADS-u swoją obecnością i modlitwą ogarnęły już wiele miast Polski. 

 

Taka grupa duszpasterska jest również w naszej parafii. Należy do niej kilkanaście osób. 

Obecnym zelatorem jest Florian Joniak. 
 

Celem Stowarzyszenia jest przygotowanie wiernych do godnego, chrześcijańskiego 

umierania. Członkowie Apostolstwa poprzez swoje modlitwy i ofiary pragną wyjednywać:  

 dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, 

 dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia, 

 dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć. 

Realizując ten cel:  

 często kierują swe myśli ku wieczności i starają się wystrzegać grzechu,            

aby być gotowym na śmierć w każdej chwili, 

 żywią szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i św. Józefa. 

Członkowie stowarzyszenia:  

 mają udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw wszystkich członków, 

 uczestniczą w przywilejach i łaskach będących owocami odprawianych                 

w ich intencjach Mszach św. 
 

W Polsce, w Sanktuarium Matki Bożej Góreckiej w Górce Klasztornej odprawiana jest 

codzienna Msza św. za żyjących i zmarłych członków Stowarzyszenia,                            

a we Francji, w Montligeon, w każdą sobotę i ostatnią niedzielę miesiąca. 
 

W naszym Sanktuarium Msza św. w intencji członków Apostolstwa           

Dobrej Śmierci odprawiana jest w drugi wtorek każdego miesiąca. 

Natomiast spotkania modlitewne odbywają się  

 w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu 

 w każdy wtorek miesiąca o godz.17.  

Stowarzyszenie propaguje odmawianie Różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej. 
 

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest stowarzyszeniem uniwersalnym. Wystarczy wyrazić 

zgodę na wpisanie do Księgi, i tym samym powierzyć ostatnią chwilę życia    

opiece Maryi, Matki Bolesnej. Na potwierdzenie otrzymuje się świadectwo - dyplomik. 

Można zapisać się osobiście, pisząc do Misjonarzy Świętej Rodziny w Górce Klasztornej 

lub składając kartkę z podaniem Imienia, Nazwiska i wieku oraz sposobu kontaktu        

u pana Floriana Joniaka lub w sklepiku parafialnym. GORĄCO ZACHĘCAMY. 
 

Błogosławieni, którzy umierają w Panu i przy śmierci których  

obecna jest Maryja - PATRONKA DOBREJ ŚMIERCI. 



 

>>>>>>         NASZE  SPRAWY   <<<<<<  

 
 

Zgodnie z decyzją ks. bpa Grzegorza Kaszaka, po czteroletnim posługiwaniu w naszym 

Sanktuarium, ks. Krzysztof NOWAK, przeszedł do parafii p.w. Macierzyństwa NMP         

i św. Michała Archanioła w Bolesławiu i tam kontynuuje swoją dalszą kapłańską drogę. 

Życzymy  księdzu  Krzysztofowi, aby  spotkał  się  

z  życzliwością  nowych  parafian 

i  zapewniamy o naszej  modlitewnej pamięci. 
 

Na miejsce księdza Krzysztofa, został posłany do naszej parafii 

ks. Szymon WOJCIECHOWSKI. 
   

Ksiądz Szymon pochodzi z parafii p.w. Nawiedzenia NMP           

w Będzinie. Święcenia kapłańskie przyjął 30. maja 2009 roku z rąk 

księdza bpa Grzegorza Kaszaka w sosnowieckiej Katedrze. Do naszej 

parafii przyszedł z parafii św. Joachima. W minionym wakacyjnym 

okresie kilka razy gościł już w naszym Sanktuarium odprawiając           

w zastępstwie Msze Święte.              

Księdza Szymona serdecznie witamy w parafialnej wspólnocie 

i w różańcowych modlitwach polecamy macierzyńskiej opiece  

Matki Bożej Fatimskiej. 
 

Zmiany miejsca pracy duszpasterzy są czymś zwyczajnym i praktykowanym         

w Kościele od wieków. Przenosin dokonuje biskup diecezjalny, któremu każdy kapłan      

w momencie święceń przyrzeka posłuszeństwo. To na biskupie spoczywa troska            

o właściwą organizację duszpasterstwa w diecezji i dobór osób do konkretnych 

placówek. Nie ma stałych reguł, według których dokonuje się przenosin; prawo 

kanoniczne pozwala na dość dużą elastyczność. Ogólnie można powiedzieć, że zmiany są 

powodowane głównie potrzebami duszpasterskimi. 

Na tę kwestię trzeba patrzeć również z punktu widzenia nadprzyrodzonego, a nie 

tylko ludzkiego. Ciekawe, że to właśnie mówiąc o przenosinach Kodeks Prawa 

Kanonicznego przywołuje ogólną zasadę działania Kościoła, przypominając, że należy 

mieć przed oczyma zbawienie dusz (por. kan. 1752).  

Każdy kapłan idzie w mocy Chrystusa i jest sakramentalnym uobecnieniem 

Chrystusa w danej wspólnocie wiernych. Apostołom Pan powiedział: „Kto was przyjmuje, 

Mnie przyjmuje, a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, Który Mnie posłał” (Mt 10,40).  

Bóg potrafi posłużyć się różnymi ludźmi i różnymi kapłanami. Trudno z góry przewidzieć, 

który gdzie zdziała najwięcej dobrego. Takie zmiany są potrzebne zarówno kapłanom, 

jak i wiernym, wśród których pracują. Nowa parafia jakoś człowieka mobilizuje do 

nowego wysiłku. Przeważnie wychodzi też na korzyść parafianom, bo nowy ksiądz wnosi 

nowe spojrzenie, może trochę inaczej podchodzi do różnych spraw, inaczej rozkłada 

akcenty, niż czynił to dotychczasowy duszpasterz, którego znali już długie lata.  

Patrząc więc z jakimś zaciekawieniem na zmiany wśród duchowieństwa, jakie mają 

miejsce przeważnie w miesiącach letnich, dobrze jest też pamiętać o modlitwie o nowe 

powołania do służby Bożej, bo jeśli będą pustoszały seminaria, to będą też z czasem 

pustoszały plebanie.                                                                                     Ks. dr Piotr Sawczuk, kanclerz kurii siedleckiej 
 

 
 

Oby  Pan  żniwa  ciągle  wyprawiał  robotników  na  swoje  żniwo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

We wtorek 16. lipca w salce na plebanii odbyło się spotkanie przedstawicieli Żywego 

Różańca, Margaretek i Grupy Modlitwy Ojca Pio, na które zaprosiliśmy                   

ks. Krzysztofa, by w miłej i serdecznej atmosferze przy kawie i dobrym ciastku 

podziękować za czas czteroletniej posługi duszpasterskiej w naszym Sanktuarium, 

zarówno tej przy ołtarzu jak i w konfesjonale, za utworzenie i prowadzenie Scholii, 

za piękno sprawowanej liturgii, za serdeczną atmosferę współpracy, za ciepły 

uśmiech i zawsze życzliwe słowo. Ksiądz Krzysztof odwzajemnił podziękowania 

pysznymi papieskimi kremówkami oraz orzeźwiającym arbuzem. Nie obyło się bez 

wspólnego odśpiewania „BARKI” i „Apelu Jasnogórskiego” na zakończenie spotkania.  
 

Na dalszą drogę posługi kapłańskiej życzyliśmy Księdzu Krzysztofowi,  

Bożego błogosławieństwa i nieustannej opieki Matki Bożej Fatimskiej,  

aby dalsza praca w winnicy Pana wydawała obfite owoce  

oraz by była źródłem radości i postępu w dążeniu do świętości. 

 
 

Dla wielu parafian, widok nowych drzwi bocznych prowadzących 

do naszej świątyni - zamontowanych w połowie sierpnia -   
okazał się zapewne pozytywnym zaskoczeniem. 

 

Inicjatywę wymiany starych i mocno sfatygowanych  

drzwi drewnianych podjęły osoby  

posługujące w sklepiku parafialnym, które też 
zgromadziły fundusze na pokrycie kosztów. 

 

Ksiądz proboszcz przychylnie ustosunkował się do tego pomysłu 

i zamówił odpowiedniego wykonawcę. Nowe drzwi nie tylko 

poprawiają estetykę ale też z uwagi na szczelność, zniwelują      

w tym miejscu przenikanie zimna i sprawią, że wewnątrz kościoła będzie „odrobinę” 

cieplej. Jest to bardzo ważne w obliczu zbliżającej się kolejnej zimy. 

 

Przy tej okazji zachęcamy do częstego korzystania  

z bogatej oferty sklepiku parafialnego,  

by w ten sposób móc  wspierać kolejne,  

pożyteczne dla nas wszystkich inicjatywy. 



Jak co roku serdecznie zapraszamy 
 

wszystkich Czcicieli św. Ojca Pio,  a zwłaszcza członków  

GRUPY  MODLITWY  OJCA PIO,  

na spotkanie modlitewne w Sanktuarium św. Ojca Pio  

na Świętej Górce Przeprośnej k. Częstochowy  

w dniu 24. września 2022 roku. 

W programie:  

 godz. 13.00 – Wyjazd z Sosnowca Zagórza. 

godz. 15.00 – Powitanie Grup i Koronka do Bożego Miłosierdzia.  

godz. 16.30 – Droga krzyżowa ze św. Ojcem Pio - w plenerze. 

godz. 17.30 – Różaniec św. 

godz. 18.00 – Msza Święta Odpustowa i przejazd na Jasną Górę. 

godz. 21.00 – Apel Jasnogórski i czuwanie w Kaplicy Cudownego Obrazu.  

godz. 24.00 – Uroczysta Msza św. 
 

Bezpośrednio po Mszy św. wyjazd z Częstochowy.  
 

 Zapisy w sklepiku parafialnym najpóźniej do 18. września. 

Koszt wyjazdu ok. 50 zł. 

 
 

MSZE  ŚW.  we  wrześniu,  
na  które  serdecznie  ZAPRASZAMY: 

 

01. września o godz. 18 – z racji I czwartku modlimy się za kapłanów;  
 

03. września o godz. 18 – w intencji WSPÓLNOTY  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA  

(I sobota miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych; 
 

6.  września  o  godz. 7,30 – o łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych 
dla śp. Władysława KARDASA (intencja od Żywego Różańca). 

 

7.  września  o  godz. 18 – o łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych   
dla śp. Lucyny STARCZYNOWSKIEJ (intencja od koleżanek synowej Zuzanny). 

 

7.  września  o  godz. 18 – o łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych   

dla śp. Zbigniewa MAJCHRZYKA (intencja od znajomych żony). 
 

8.  września  o  godz. 18 – o łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych   
dla śp. Stanisława GORGONIA (intencja od koleżanek córki Małgosi). 

 

10.  września  o  godz. 18 – o łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych     

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

11. września o godz. 9,30 – w intencji Haliny KUBAŃSKIEJ z racji 80. Urodzin. 
 

15.  września  o  godz. 7,30 – o łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych  

dla śp. Wojciecha ZIÓŁKOWSKIEGO (intencja od Żywego Różańca). 
 

 

24. września o godz. 18 – w intencji Anny GRABOWSKIEJ z racji 70. Urodzin. 
 

24.  września  o  godz. 7,30 – o łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych  
dla śp. Bolesławy BORZĘCKIEJ (intencja od Żywego Różańca). 



Modlitwę różańcową poprowadzą: 

05 – 10 września   -  Róża św. Józefa 

12 – 17 września   - Róża św. Moniki 

19 – 24 września   - Róża św. Anny 

26 – 30 września   - Róża św. Rity 
 

 

 

Krystynie Wińkowskiej 

z Róży św. Franciszka 

składamy serdeczne wyrazy współczucia 
 i pocieszenia z powodu  

śmierci brata 
śp. Adama PAJĄKA. 

Podzielamy smutek i wspieramy modlitwą. 
 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie,  

a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. 

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. 

 

 

 

 

 

PLAN MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ 

Wstawiennicza modlitwa różańcowa 

prowadzona jest w kościele po rannej Mszy św. 
 
 

1. października – w pierwszą sobotę miesiąca 

o godz. 17 rozpoczynamy w kościele 
różaniec wynagradzający  NIEPOKALANEMU  SERCU  MARYI. 

 
  
 

 

>   SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  WSPÓLNEJ  MODLITWY   < 

 
 

 
 

W  dniu 19. lipca  odeszła do domu Dobrego Ojca w Niebie 

śp. Zofia NOWAK z Róży św. Anny. 

Zmarłą siostrę z naszej Wspólnoty zachowamy w pamięci i w modlitwie. 
 

Msza św. o zbawienie wieczne Jej duszy,  

zamówiona przez Żywy Różaniec, odprawiona będzie 

w dniu 1. stycznia 2023 r. o godz. 9.30 
 

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci. 

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. 

 
 

 

Msza św. 
o zbawienie wieczne dla  

śp. Zygmunta TETELI 

od Żywego Różańca odprawiona będzie  

11. stycznia 2023 r. o godz. 7.30 

oraz od Róży św. Rity 

16. stycznia 2023 r. o godz.7.30. 

 

Msza św. 

o zbawienie wieczne                          

dla śp. Adama PAJĄKA 

od Żywego Różańca 

odprawiona będzie 

16. listopada o godz. 18 
 

 

 

 

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

Wiesławie Tetela 

z Róży św. Rity 

składamy serdeczne wyrazy współczucia 
 i pocieszenia z powodu  

śmierci męża 
śp. Zygmunta TETELI. 

Podzielamy smutek i wspieramy modlitwą. 
 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie,  

a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. 

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 


