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W roku 2022  

kontynuowany jest ROK RODZINY „Amoris laetitia”. 

Zakończy się obchodami  

10. ŚWIATOWEGO  SPOTKANIA  RODZIN,  

które odbędzie się w Rzymie w dniach 22-26 czerwca 2022 roku. 
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ROK RODZINY – obchodzony w Kościele w związku z piątą rocznicą publikacji 

adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” papieża Franciszka – rozpoczął się                  

19. marca minionego roku.  

Celem obchodów jest przywrócenie małżeństwom i rodzinie ważnego miejsca               

w duszpasterstwie w Kościele lokalnym i odnowa adresowanych  

dla nich propozycji duszpasterskich.  

Ustanowienie ROKU RODZINY to także odpowiedź na szereg wyzwań i kryzysów, 

jakie przeżywa rodzina we współczesnym społeczeństwie, a także zaproszenie             

do ponownej pogłębionej lektury papieskiej adhortacji poświęconej rodzinie. 
 

Poniżej publikujemy treść okolicznościowej modlitwy  
na 10. ŚWIATOWE SPOTKANIE RODZIN: 

 

 
 

Miłość w rodzinie - powołanie i droga do świętości. 
 

Ojcze święty 
jesteśmy przed Tobą, 

by wielbić Cię i dziękować za wielki dar rodziny. 
 

Prosimy Cię za rodziny uświęcone sakramentem małżeństwa, 

aby każdego dnia na nowo odkrywały otrzymaną łaskę 

i, jako małe Kościoły domowe, 
potrafiły być świadkami Twojej Obecności 

i miłości, z jaką Chrystus miłuje Kościół. 
 

Prosimy Cię za rodziny 

doświadczane trudnościami i udręką, 

z powodu choroby i cierpienia tylko Tobie znanego: 
wspieraj je i uczyń świadomymi 

drogi uświęcenia, na którą ich wzywasz, 

aby mogły doświadczyć Twego nieskończonego miłosierdzia 
i znalazły nowe drogi wzrastania w miłości. 

 

Prosimy Cię za dzieci i młodzież, 
by mogły spotkać się z Tobą 

i z radością odpowiedziały na powołanie, jakie dla nich wymyśliłeś; 
 

za rodziców i dziadków 

by byli świadomi, że troszcząc się o powierzone im ciałem i duchem dzieci, 
są znakiem ojcostwa i macierzyństwa Boga; 

 

o doświadczenie braterstwa, jakie rodzina może dać światu. 
 

Panie, spraw, by każda rodzina 

mogła żyć w Kościele własnym powołaniem do świętości, 
jako wezwana do bycia  protagonistą ewangelizacji, 

w służbie pokoju i życia, 

we wspólnocie z kapłanami i innymi stanami życia. 
 

Błogosław Światowe Spotkanie Rodzin. 
 

Amen. 
 

(Oficjalna modlitwa 10. Światowego Spotkania Rodzin,  
Rzym, 22-26. czerwca 2022). 



PPPAAAPPPIIIEEESSSKKKAAA      IIINNNTTTEEENNNCCCJJJAAA         

   ŚŚŚWWWIIIAAATTTOOOWWWEEEJJJ      SSSIIIEEECCCIII      MMMOOODDDLLLIIITTTWWWYYY      
  

O WYCHOWANIE DO BRATERSTWA 
 

Módlmy się za wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji  
i prześladowań religijnych, aby społeczeństwo, w którym żyją,  

uznało ich prawa i godność wynikające z tego,  
że jesteśmy braćmi i siostrami.  

 

Są w Polsce miejscowości, gdzie naprzeciw kościoła katolickiego stoi cerkiew    

lub zbór protestancki. Ludzie, jak sami mówią, żyją tam w zgodzie, szanując 

nawzajem swoją wiarę i święta religijne. I choć czasem przypadają one w różnych 

terminach, przeżywają je wspólnie w rodzinach i w sąsiedztwie. Żeby tak było też 

tam, gdzie nadal na tle religijnym dochodzi do dyskryminacji czy prześladowań, 

potrzeba nam uznać, że wszyscy tworzymy wielką rodzinę ludzką. 

 Podejmijmy gorliwą modlitwę o pokój i jedność i w tym duchu wychowujmy   

też dzieci.  

Ks. Szymon Mucha – „Różaniec” nr 1/2022 
   
   

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 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 moralne odrodzenie naszego narodu oraz o mądrość, roztropność i odpowiedzialność 

dla rządzących Polską;  

 dziękczynnie za wszelkie dobro i Boże łaski, jakie były naszym udziałem w minionym  

2021 roku;  

 za wszystkich parafian, aby otworzyli drzwi Chrystusowi, przyjmując kolędowe 

błogosławieństwo na NOWY 2022 ROK; 

 o zdrowie, potrzebne łaski i umocnienie w Duchu Świętym oraz opiekę Matki Bożej 

Fatimskiej w NOWYM 2022 ROKU dla kapłanów posługujących w naszym Sanktuarium 

i dla kapłanów pochodzących z naszej Parafii; 

 o pomyślny przebieg dalszego leczenia i łaskę szybkiego powrotu do zdrowia dla                     

ks. kan. Stanisława Łypa; 

 o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne zwłaszcza z naszej Parafii; 

 o rychłe ustanie pandemii w naszej Ojczyźnie i na całym świecie; 



 o pokojowe rozwiązanie konfliktu na granicy polsko – białoruskiej; 

 o mądre i humanitarne rozwiązanie problemów migracyjnych; 

 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 - Matki 

Zagłębia; 

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

oraz o rychły triumf Niepokalanego Serca Maryi; 

 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;  

 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 96. lat życia i z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Najświętszej na dalsze lata dla Zofii Nowak z Róży św. Anny; 

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

Matki Najświętszej na dalsze lata dla Marii Musialik z Róży św. Faustyny; 

 dziękczynnie za 75. lat życia i z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Najświętszej na dalsze lata dla Krystyny Ilukowicz z Róży św. Faustyny; 

 dziękczynnie za 75. lat życia i z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę 

Matki Najświętszej na dalsze lata dla Czesława Wiśniewskiego z Róży św. Józefa; 

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

Matki Najświętszej na dalsze lata dla Urszuli Durlak córki Marii Boczkowskiej              

z Róży św. Maksymiliana; 

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

bł. księdza Jerzego Popiełuszki, o pomyślny przebieg tych prac oraz o hojnych 

darczyńców; 

 o zdrowie, Boże błogosławieństwo, wytrwałość i cierpliwość oraz pomyślne 

rozwiązanie ważnej sprawy w rodzinie Haliny; 

 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie potrzebne laski dla Justyny i Lucjana z 

okazji rocznicy ślubu oraz 50. rocznicy urodzin Lucjana również dla babć, dziadków      

i całej Rodziny; 

 o utrzymanie pracy, pokonanie trudności, zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Tomka 

i całej Rodziny; 

 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski oraz pomyślne rozwiązanie 

wszystkich trudnych spraw dla Jadwigi Woźniak i dla synowej Moniki; 

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

 z ufną prośbą do Jezusa Miłosiernego o łaskę powrotu do zdrowia dla Dariusza            

i troskliwą opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla niego i rodziny; 

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

powrotu do zdrowia dla Krystyny; 

 o pomyślny przebieg leczenia i uzdrowienie oczka dla Oli; 



 o pomyślny przebieg operacji usunięcia naczyniaka w kręgosłupie dla Agnieszki; 

 o Boże błogosławieństwo, pomyślny przebieg dalszego leczenia i łaskę powrotu        

do zdrowia dla Anny i Jana Spyrka; 

 o pomyślne wyniki badań i łaskę powrotu do zdrowia dla Macieja Brynczki; 

 o Boże wspomożenie i łaskę pokonania choroby nowotworowej oraz skuteczne         

jej wyleczenia dla Anety Smolarskiej; 

 o pomyślny przebieg rehabilitacji po operacji kręgosłupa i łaskę powrotu do zdrowia 

dla Danuty Nowak; 

 o umocnienie duchowe i fizyczne dla Wandy; 

 o ulgę w cierpieniu, pomyślny przebieg dalszego leczenia i łaskę powrotu zdrowia dla 

Henryka; 

 w intencji Kasi i Pawła - o uzdrowienie duchowe i fizyczne;  

 w intencji Karoliny i Marka; Krystyny, Krzysztofa i Jacka;  

 w intencjach Fundacji im. Dobrego Pasterza oraz we wszystkich intencjach Pawła 

Bednarza, prezesa tej fundacji; 

 o zatrzymanie handlu dziećmi na świecie; 

 o zdrowie i potrzebne łaski dla o. Leona Knabita; 

 o łaskę zdrowia dla Liwii i Boże błogosławieństwo dla rodziny; 

 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 padaczki dla Mieczysława Kiki oraz o pomyślny 

przebieg badań, skuteczne leczenie i łaskę zdrowia dla Anny Kika; 

 o łaskę zdrowia dla Wioli; 

 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, łagodne znoszenie chemioterapii i łaskę 

powrotu do zdrowia dla Barbary; 

 o łagodne znoszenie chemioterapii i łaskę powrotu do zdrowia dla Zygmunta oraz o 

łaskę zdrowia dla Heleny; 

 o ulgę w cierpieniu i łaskę powrotu do zdrowia dla Stanisławy;   

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

 o pomyślny przebieg dalszego leczenia po przeszczepie dla Aleksandry; 

 o szczęśliwy przebieg operacji i łaskę powrotu do zdrowia oraz opiekę Maryi dla Marty; 

 o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Franciszki; 

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

 dziękczynnie za pomyślny przebieg leczenia i łaskę zdrowia dla Stanisławy Magier; 

 o skuteczne dalsze leczenie i łaskę powrotu do zdrowia dla Joanny Beśka; 

 dziękczynnie za łaskę powrotu do zdrowia po operacji dla Józefa Moskwy; 

 o pomyślny przebieg leczenia raka prostaty dla Dominika; 

 o Boże błogosławieństwo, pomyślny przebieg operacji i dalszego leczenia  

kardiologicznego oraz łaskę powrotu do zdrowia dla Krystyny Kazior; 

 o pomyślny przebieg operacji i łaskę powrotu do zdrowia dla Katarzyny; 

 o pomyślny przebieg leczenia i łaskę zdrowia dla Ireny;  

 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 Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Grażyny; 

 o pomyślny przebieg dalszego leczenia i łaskę zdrowia dla Barbary Dybek; 



 

Ostatnie dwa lata były dla wielu latami „dziwnymi”.  

Dotknęło nas sporo ograniczeń. Mimo to stale i wytrwale modliliśmy się           

na różańcu, aby przetrwać ten czas. 
 

W rozpoczętym 2022 roku prośmy Boga o łaskę zdrowia:  

nie tylko tego fizycznego, ale i duchowego.  

Oby ustępujące choroby i restrykcje przyczyniły się do powrotu  

wspólnych spotkań, pielgrzymek i innych aktywności religijnych. 
 

Niech nasza Patronka, Matka Boża Fatimska, wyprasza nam potrzebne łaski!  

Ona jest zawsze blisko swoich czcicieli,  

szczególnie kiedy doświadczają trudności i życiowych zawirowań.  

Połączeni z Nią różańcem wytrwale i z radością  

towarzyszmy Jej w modlitwie w tym Nowym Roku. 

 
 

 o pomyślny przebieg rehabilitacji dla Rysia; 

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

 o łaskę zdrowia dla Anny Hofmann, Antosi, 3-letniej Hani oraz dla Oli; 

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

oraz Tamary i ich dzieci; 

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

 o rozwiązanie trudnych spraw rodzinnych Piotra i Ewy oraz o przymnożenie wiary       

i Bożą opatrzność; 

 o pomyślny przebieg leczenia trudnej choroby dla Janiny i Ewy; 

 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 łaskę nawrócenia dla Bartosza, Agnieszki, Marcina i Krzysztofa oraz o łaskę wiary 

dla Konrada; 

 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 dla nich              

i ich bliskich; 

 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. Krystyny Jaros z Róży 

Świętej Rodziny oraz o łaskę pocieszenia w żałobie dla rodziny; 

 o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Darii Rogińskiej,               

śp. Krystyny Radosz i śp. Anny oraz pocieszenie w żałobie dla rodzin;  

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

kiedykolwiek obiecaliśmy naszą modlitwę. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



KALENDARIUM 
 

KAŻDY  NOWY  ROK  

niesie z sobą oczekiwanie lepszego świata.  

Dlatego obchodząc 1. stycznia  

ŚWIATOWY  DZIEŃ  POKOJU  

prośmy Boga, Ojca ludzkości, by obdarzył nas 

zgodą i pokojem, aby wszyscy mogli zrealizować 

dążenia do życia szczęśliwego i dostatniego.  

W tym szczególnym dniu kierujemy swoje myśli 

ku krajom, w których pokoju i dobra brakuje. 

Wspieramy naszych bliźnich modlitwą i wierzymy, 

że zło z którym zmagają się na co dzień – minie. 
 

 
 

W tym roku obchodzimy 

55. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU, a jego temat brzmi:  

„Dialog międzypokoleniowy, edukacja, praca:  

narzędzia budowania trwałego pokoju”. 
 

 

W wydanym z tej okazji orędziu Papież Franciszek podkreślił, że kształcenie                    

i wychowanie są siłą napędową pokoju. Wezwał do ograniczenia wydatków na zbrojenia   

i przeznaczania tych środków na zdrowie, edukację, infrastrukturę, czy troskę                

o środowisko. 
 

Franciszek zaznaczył, że edukacja stanowi podstawowe źródło integralnego rozwoju 

człowieka, czyni osobę bardziej wolną i odpowiedzialną oraz jest niezbędna dla obrony    

i promowania pokoju. „Kształcenie i edukacja są fundamentem zwartego, 

cywilizowanego społeczeństwa, zdolnego do rodzenia nadziei, bogactwa i postępu” – 

stwierdza papież. 
 

– Budżet na edukację w ostatnich latach na całym świecie traktowany jest bardziej jak 

wydatek niż inwestycja – zauważył  Franciszek. Zdaniem głowy kościoła “dialog między 

pokoleniami, edukacja i praca są narzędziami budowy trwałego pokoju, a postęp 

technologiczny nie może w coraz większym stopniu zastępować ludzkiej pracy”. 
 

W swym przesłaniu Franciszek stwierdził, że na świecie nie tylko nasilają się wojny           

i konflikty, ale i „postępują choroby o rozmiarach pandemii, pogłębiają się skutki zmian 

klimatycznych i degradacji środowiska, pogłębia się tragedia głodu i pragnienia”. 
 

Papież zauważył też, że dominuje model gospodarczy oparty na indywidualizmie,          

a nie na solidarnym dzieleniu się. W tym kontekście przypomniał, że trzeba wspólnego 

zaangażowania w „architekturę pokoju”, w której każdy z nas może „być rzemieślnikiem 

pokoju”, zaczynając od własnego serca. 
 

Na zakończenie papież Franciszek zwrócił się do rządzących i do osób odpowiedzialnych 

za politykę i sprawy społeczne, do duszpasterzy i przełożonych wspólnot kościelnych,     

a także do wszystkich mężczyzn i kobiet dobrej woli, aby szli razem tymi           

trzema drogami: dialogu między pokoleniami, edukacji i pracy.  
 

I niech zawsze poprzedza ich i towarzyszy im błogosławieństwo Boga pokoju! 



W  NASZYM  KATOLICKIM  KALENDARZU  

PIERWSZY DZIEŃ NOWEGO roku jest również uroczystością  

ŚWIĘTEJ  BOŻEJ  RODZICIELKI. 
 
 

Jak małe dziecko w pierwszych dniach swego życia przytula się do 

mamy, tak i my w pierwszy dzień roku przytulamy się do Bożej 

Rodzicielki, szukając w jej ramionach ciepła, nadziei, miłości.  

 

Żyjemy w czasach, gdy wszystko dzieje się za szybko,               

za nerwowo, nierzadko byle jak, ze szkodą dla nas samych. 

Dlatego właśnie warto pochylić się nad dniem tej uroczystości, by 

znaleźć te dobra, które ciągle dla nas i przed nami otwiera Maryja. 
 

ŚWIĘTA  BOŻA  RODZICIELKA dała światu wcielenie miłosierdzia, czyli Jezusa.   

Papież Franciszek naucza, że „Nikt tak jak Maryja nie poznał głębokości tajemnicy Boga, 

który stał się człowiekiem. Wszystko w Jej życiu zostało ukształtowane przez obecność 

miłosierdzia, które stało się ciałem”. 
 

Przez swoje przyzwolenie: „niech mi się stanie” , Maryja zrealizowała Bożą tajemnicę     

i za sprawą Ducha Świętego jest prawdziwą Matką Syna Bożego, ale i naszą – w sensie 

duchowym.  
 

Rodzicielstwo Maryi stało się dla Niej celem, życiem, obowiązkiem i miłością. 

Prawdziwość Swego Macierzyństwa zrozumiała bardzo szybko i rozważnie, bowiem 

została nie tylko Matką Boga, ale zarazem całego Kościoła, a to podwójna 

odpowiedzialność. Zdając sobie z tego sprawę, słysząc wszystko, o czym wokół 

mówiono, Ona „zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.”  
 

Stała się Matką KAŻDEGO z nas, bez wyjątku. Dlatego możemy się zwracać do niej    

ze wszystkimi sprawami, które nas bolą, męczą, przerażają, ale i z tymi,  

które nas cieszą, radują, pochłaniają. 
 

Prośmy Maryję Pannę, by była naszą „przewodniczką”.  

Niech Jej macierzyńska pomoc i obrona wspiera nas  

w kolejnym już Nowym Roku naszego życia.  

Niech wyprasza Boże zmiłowanie dla nas i dar pokoju  

w naszych sercach, rodzinach i na całym świecie. 
 

„Święta Maryjo, Najmiłosierniejsza ze wszystkich stworzeń miłosiernych (…)  

wstawiaj się za nami”.  
 

 

3  stycznia – Wspomnienie Najświętszego 

Imienia Jezus, czyli IMIENINY Pana Jezusa. 
 

Czczenie Jezusowego Imienia jest oddawaniem 

chwały Bogu. W wieku XV powstała litania do Imienia 

Jezus, co dowodzi powszechności kultu tegoż Imienia. 

Zwyczajem powszechnym we wszystkich niemal 

językach świata stało się                        

pozdrowienie chrześcijańskie:                                              

„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus". 



Sam Jezus powiedział o swoim Imieniu: 

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, 

da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: 

Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna (J 16, 23-24). 
 

Imię „Jezus” oznacza „Bóg zbawia”. To imię jest „ponad wszelkie imię” (Flp 2, 9)        

„i nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego 

innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 12). Bóg obiecuje każdemu z 

nas, że ufna modlitwa będzie wysłuchana.  
 

O co mamy się modlić? Odpowiedzią są słowa z dobrze nam znanej modlitwy „Ojcze 

nasz”: „bądź wola Twoja”. W modlitwie liczy się Boży plan zbawienia w naszym życiu. 

Warto pamiętać, że modlitwa jest sprawą miłości, a nie kontraktu. Nie bójmy się prosić 

Boga w naszych sprawach powszednich, którymi żyjemy, w sprawach, które dotykają 

naszego życia i serca. Czyńmy to zawsze w imię Jezusa. 
 

Wypowiadając z uszanowaniem Najświętsze Imię, możemy wychwalać Boga, 

wzywać Jego pomocy, spłacać nasze duchowe długi, wspierać dusze czyśćcowe, zyskać 

udział w łaskach, szafowanych hojnie przez Boga, zapewnić ochronę przed diabłem, 

uzyskać łaskę dobrej śmierci, uchronić się przed chorobami, a nawet odzyskać utracone 

zdrowie! Stałe wzywanie Imienia Jezus niesie pokój i radość. 
 

Święćmy uroczyście dzień Imienin naszego Zbawiciela. Jest to dzień łaski, przebaczenia. 

Połóżmy na patenie swój żal za grzechy, swoje dziękczynienie i mówmy: Chwalić Cię 

będę, Panie, z całego serca i wielbić będę Twe Imię na wieki. Bo jesteś, o Boże dobry i 

łaskawy oraz bogaty w miłosierdzie dla wszystkich, którzy Cię wzywają.  
 

Panie Jezu, dziękujemy za to, że Twoje imię przetrwało do tej pory.  

Ty wciąż nas zadziwiasz swoją nauką i mocą, która od Ciebie pochodzi.  

Prosimy, abyś mocą płynącą z Twojego imienia rozrywał wszelkie kajdany zła.  

Daj ludziom łaskę wypowiadania Twojego imienia z głęboką wiarą! 

 
 

9. stycznia to ważny dzień dla ŻYWEGO RÓŻAŃCA. 
 

W tym dniu 1862 roku w Lyonie, w nędzy i opuszczeniu                  

zmarła czcigodna Sługa Boża Paulina Maria Jaricot. 
 

W maju 2022 roku odbędzie się jej beatyfikacja. 
 

Paulina Jaricot, jako świecka kobieta w XIX wieku założyła Dzieło 

Rozkrzewiania Wiary i Żywy Różaniec – jedne z największych misyjnych dzieł                

w Kościele powszechnym, które do dziś odgrywają ważną rolę. Członkowie tych 

stowarzyszeń obok modlitwy za misje, regularnie ofiarowują także konkretne dary 

materialne. Między innymi w ramach akcji „Różaniec dla misji – jedna złotówka 

miesięcznie od członka róży różańcowej” przekazano blisko pół miliona złotych na 

budowę kościołów i kaplic na terenach misyjnych. W tym roku Żywy Różaniec 

współfinansuje budowę kaplicy przy uniwersytecie w Nigerii. Ma w tym udział również 

nasza wspólnota, która na cele misyjne w minionym roku przekazała kwotę 1300 zł 

Na następnej stronie prezentujemy podziękowanie  

otrzymane od Papieskich Dzieł Misyjnych z Warszawy.   



 



PONADTO: 
 

 6. stycznia Kościół katolicki obchodzi Uroczystość Objawienia Pańskiego, 

zwane popularnie Świętem Trzech Króli. Jest to jedno z najstarszych świąt w 

chrześcijaństwie. W Kościele tego dnia święci się wodę, kadzidło i kredę. 

Chrześcijanie, znacząc poświęconą kredą odrzwia swoich mieszkań, proszą 

Chrystusa o błogosławieństwo, a także publicznie wyznają swoją wiarę. Od 2009 r. 

w Uroczystość Objawienia Pańskiego organizowane są Orszaki Trzech Króli. 
 

 9. stycznia wypada Święto Chrztu Pańskiego, które jest przypomnieniem 

chrztu Jezusa w Jordanie i zapowiedzią sakramentu chrztu. Kończy się liturgiczny 

okres Bożego Narodzenia. 
 

 23. stycznia będziemy przeżywać – ustanowioną przez papieża Franciszka - 

Niedzielę Słowa Bożego. Ojciec Święty pragnie, aby ten dzień był poświęcony 

celebracji, refleksji oraz rozszerzaniu słowa Bożego. 
 

 25. stycznia to Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, które uświadamia 

nam, że nawet najbardziej zatwardziały grzesznik czy wróg chrześcijaństwa    

może się nawrócić. Nikogo tutaj na ziemi nie możemy spisywać na straty.         

Ten dzień uczy nas, że każdy ma możliwość otrzymania łaski miłosierdzia. Musi 

tylko przemienić swoje życie i porzucić grzeszne postępowanie. 
 

 2. lutego obchodzić będziemy Święto Ofiarowania Pańskiego. Jest to również 

Dzień Życia Konsekrowanego. Szczególną modlitwą otaczamy wszystkie osoby, 

które żyją konsekracją zakonną. Modlimy się o nowe powołania do życia 

zakonnego z naszej diecezji (zwłaszcza z naszej parafii). W czasie mszy św. 

odbywa się błogosławieństwo świec i procesja. Ofiary zbierane w tym dniu do 

puszek są przeznaczone na wsparcie żeńskich zakonów klauzurowych.                

W tym dniu kończy się tradycyjny okres śpiewania kolęd. 

 

MSZE ŚW.  w styczniu, na które serdecznie ZAPRASZAMY: 

1. stycznia o godz. 9,30  -  w intencji Zofii NOWAK z racji 96. Urodzin. 
 

4. stycznia o godz. 18 – o łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych            

dla śp. Zdzisława FIRSZTA od Żywego Różańca. 
 

5. stycznia o godz. 7,30 – o łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych         

dla śp. Czesławy GÓRKA od Żywego Różańca. 
 

6. stycznia o godz. 11  -  w intencji Marii MUSIALIK z racji 85. Urodzin. 
 

6. stycznia o godz. 18 – z racji I czwartku modlimy się za kapłanów. 
 

8. stycznia o godz. 7,30 – o łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych         

dla śp. Haliny ZAPAŁA od Żywego Różańca. 
 

8. stycznia o godz. 18  -  w intencji wspólnoty Żywego Różańca  

(zmiana tajemnic różańcowych). 
 

13. stycznia o godz. 7,30 – o łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych       

dla śp. Jana WIADERNEGO od przyjaciół Siostry. 
 

23. stycznia o godz. 11  -  w intencji Krystyny ILUKOWICZ z racji 75. Urodzin. 
 

25. stycznia o godz. 18 – w intencji Czesława WIŚNIEWSKIEGO  

z racji 75. Urodzin. 



Mariannie RADOSZ 

z Róży św. Anny 

składamy serdeczne wyrazy współczucia 

 i pocieszenia z powodu  

śmierci teściowej śp. Krystyny RADOSZ.  

Podzielamy smutek i wspieramy modlitwą. 

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie,  

a światłość wiekuista niechaj Jej świeci. 

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen 

 

 

 

 

 

Modlitwę różańcową w styczniu poprowadzą: 
 

10 – 15 stycznia   -  Róża św. Moniki 

17 – 22 stycznia   - Róża św. Anny 

24 – 29 stycznia   - Róża św. Rity 

31 stycznia – 03 lutego  - Róża św. Faustyny 

 

3. lutego o godz. 18 – z racji I czwartku modlimy się za kapłanów. 
 

5. lutego o godz. 18  -  w intencji wspólnoty Żywego Różańca  

(I sobota miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych). 

 

PLAN MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ 
 

 

Wstawiennicza modlitwa różańcowa 
prowadzona jest w kościele po rannej Mszy św. 

 

>  SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  WSPÓLNEJ  MODLITWY  < 
 
 

5. lutego 2022 – w pierwszą sobotę miesiąca – zapraszamy o godz. 17 
na różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi. 

 

 

 
 

 

W  dniu 30 listopada odeszła do domu Dobrego Ojca w Niebie 

śp. Krystyna JAROS z Róży Świętej Rodziny. 

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 26. stycznia o godz. 7,30. 
 

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

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. 

 
 

 

W intencji śp. Krystyny JAROS będzie odprawiona również Msza św.: 

09.02.2022 r. o godz. 7,30.  –  intencja od Róży Świętej Rodziny; 

 

 

Msza św. 
o zbawienie wieczne dla  

śp. Krystyny RADOSZ 

od Żywego Różańca  

  odprawiona będzie  

9. lutego o godz. 7,30 

 

 

 
 

 

 

 

 

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


