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 „UCZYNIĆ RÓŻANIEC MODLITWĄ WSZYSTKICH”! 

Mottem X OGÓLNOPOLSKIEJ  PIELGRZYMKI  ŻYWEGO  RÓŻAŃCA połączonej 

z II OGÓLNOPOLSKIM  KONGRESEM  RÓŻAŃCOWYM  

są słowa i gorące pragnienie Pauliny Jaricot, założycielki  

Dzieła Rozkrzewiana Wiary i Żywego Różańca. 

 

Te ważne wydarzenia dla środowisk misyjnych i różańcowych w Polsce  

odbędą się w dniach 3-4 czerwca 2022 roku na Jasnej Górze. 
 

X Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca to czas wielkiego dziękczynienia      

w  Polsce za  beatyfikację Pauliny Jaricot, która odbyła się 22. maja w  Lyonie, oraz 

za 200 lat istnienia i działalności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary założonego 

przez nią. Obecnie na świecie jest 1916 terytoriów misyjnych i Papieskie Dzieło 

Rozkrzewiania Wiary służy temu, aby wspomagać nie tylko materialnie, lecz także 

modlitwą i ofiarą cierpienia tych, którzy są na początku drogi wiary.                   

Gościem honorowym kongresu i pielgrzymki będzie abp Giampietro Dal Toso, 

prezydent Papieskich Dzieł Misyjnych. 
 

Ideą II Ogólnopolskiego Kongresu Różańcowego jest prezentacja i zjednoczenie 

wielu wspólnot działających w Polsce, ukazanie ich różnorodności oraz przypomnienie, 

że w Polsce ponad 2 mln ludzi podąża na co dzień drogą tej formacji i szerzy modlitwę 

różańcową.  
 

 

Organizatorzy chcą wskazać współczesnym Polakom i światu 

RÓŻANIEC - jako modlitwę na dzisiejsze czasy,   

w której widzimy ocalenie wiary i miłości do Boga  

w polskich rodzinach, parafiach, sercach dzieci i młodzieży. 
 

 

Dwudniowe spotkanie rozpocznie się w piątek 3. czerwca Mszą Świętą 

o godz. 13.30 pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, delegata KEP  

ds. Żywego Różańca, w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej,  

którą transmitować będzie TV Trwam. 

 

Pierwsza część kongresu, czyli sympozjum naukowo-wykładowe, ma charakter 

zamknięty i będą w niej uczestniczyć maksymalnie 20-osobowe delegacje z każdej 

diecezji, jak również wszystkie wspólnoty różańcowe zaproszone w osobach swoich 

przedstawicieli. W auli papieskiej zostaną wygłoszone trzy wykłady ukazujące dynamikę 

oraz  misję Kościoła i  modlitwy różańcowej. Wśród zaproszonych prelegentów są: 

ks. dr Bogdan Michalski, dr Wincenty Łaszewski i ks. prof. Marek Tatar. 

O godz. 19.30 procesją różańcową rozpocznie się otwarta część kongresu, którą stanowi 

program X Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca i na którą są zaproszeni wszyscy 

członkowie wspólnot Żywego Różańca. 
 

KONGRES i PIELGRZYMKĘ zakończy Msza Święta dziękczynna - za beatyfikację 

Pauliny Jaricot i  200-lecie Dzieła Rozkrzewiana Wiary z udziałem abp. Dal Toso,                  

abp. Wacława Depo, bp. Jana Piotrowskiego i innych biskupów z komisji     

misyjnej EP - w sobotę 4. czerwca o godz. 11,30.  
 

II Ogólnopolski Kongres Różańcowy i X Pielgrzymka Żywego Różańca to będzie 

wielkie święto Rodziny misyjnej i różańcowej. Będzie to okazja, by ożywić zapał róż 

różańcowych i  podziękować za wielki wkład polskiego Kościoła w ewangelizację 

i wspieranie dzieła misji, za które modlą się członkowie Żywego Różańca. 



 

PAULINA JARICOT ZOSTAŁA OGŁOSZONA 

BŁOGOSŁAWIONĄ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO ! 

 

 

 

 
 

22. maja br. odbyła się w Lyonie beatyfikacja  

PAULINY JARICOT, matki dwóch wielkich dzieł,  

które mimo zmieniających się uwarunkowań historycznych  

i społecznych trwają i owocują po dzień dzisiejszy. Są to: 
 

PAPIESKIE  DZIEŁO  ROZKRZEWIANIA  WIARY 

i  ŻYWY RÓŻANIEC. 

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary zostało powołane do istnienia 3. maja 

1822 r., jako Stowarzyszenie Rozkrzewiania Wiary. Paulina nie uczestniczyła wprawdzie            

w spotkaniu założycielskim ani nie zasiadała w zarządzie, ale to nowo powstałe dzieło 

było oparte na metodach i nazwie, którymi Paulina posługiwała się już od kilku lat, 

organizując zbiórki w Lyonie. Błogosławiona nie chciała, by było to kółko wzajemnej 

adoracji zamożnych dobroczyńców, lecz pragnęła zaangażować również osoby z niższych 

warstw społecznych. Ten pomysł okazał się kluczem do sukcesu. Ubodzy poczuli się 

zauważeni i potrzebni. Skromne datki stawały się pokaźnymi sumami zaspokajającymi 

potrzeby osób w różnych zakątkach ziemi. Inicjatywa Pauliny przetrwała dwa wieki          

i wciąż się rozwija we wszystkich krajach świata, przynosząc błogosławione owoce. 
 

Żywy Różaniec powstał cztery lata później w 1826 r. i równie szybko stał się 

bardzo popularny. Paulina zdawała sobie sprawę z tego, że jest rzeczą niezwykle trudną 

namówienie zabieganych i zapracowanych osób do bardzo wymagającej modlitwy,     

jaką jest różaniec święty. Każdego jednak stać na to, by poświęcić chwilę czasu           

na odmówienie jego części. Pomysł, który wydawał się bardzo prosty, okazał się 

genialny i w bardzo krótkim czasie rozpowszechnił się na wszystkich kontynentach.      

W Polsce Żywy Różaniec zrzesza ok. dwa miliony osób. Koła ŻR są często najlepiej 

zorganizowanymi i zaangażowanymi grupami działającymi w parafii. Swoją modlitwą       

i ofiarą wspierają posługę papieża, biskupów i kapłanów oraz swoim codziennym życiem 

dają świadectwo przynależności do tego zaszczytnego grona. 
 

W modlitwie różańcowej prośmy, by dzieła podjęte przez Paulinę Jaricot  

były kontynuowane i przynosiły obfite owoce.  
 

 

MODLITWA  DO  BŁ. PAULINY JARICOT 

Błogosławiona Paulino, z tobą wielbimy Boga w Trójcy Świętej Jedynego,              

w którego oblicze wpatrujesz się w niebie. On rozpalił twe serce ogniem miłości. 

Płonęłaś i zapalałaś innych. Szłaś drogą modlitwy i służby. Przez ciebie Bóg 

wzbudził w Kościele dwa wielkie dzieła, jedno modlitewne – Żywy Różaniec i drugie 

apostolskie – Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Wypraszaj nam wszystkim gorliwość      

w dążeniu do świętości. Niech w każdym sercu rośnie miłość do Boga i bliźniego. 

Niech za twoją przyczyną wszyscy ochrzczeni przyjmą powołanie, jakie od Boga 

otrzymali, i zaangażują wszystkie swoje siły w jego realizację, aby po ukończeniu 

ziemskiej pielgrzymki mogli radować się pełnym uczestnictwem w życiu Ojca, Syna 

i Ducha Świętego, Boga, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 
 

NOWA BŁOGOSŁAWIONA ZACHĘCA NAS DO ULEPSZANIA ŚWIATA,  

W KTÓRYM ŻYJEMY.  



      PPPAAAPPPIIIEEESSSKKKAAA      IIINNNTTTEEENNNCCCJJJAAA         

   ŚŚŚWWWIIIAAATTTOOOWWWEEEJJJ      SSSIIIEEECCCIII      MMMOOODDDLLLIIITTTWWWYYY   
      

>   Za rodziny   < 

Módlmy się, za rodziny chrześcijańskie na całym świecie,  

aby przez konkretne gesty  

żyły bezinteresowną miłością i świętością w codzienności. 
 

Kardynał Robert Sarah podczas wizyty we Francji zaznaczył, że chcąc 

przezwyciężyć kryzys powołań, trzeba zadbać o rodziny. Nie może być nowych powołań, 

jeśli rodziny chrześcijańskie nie mają dzieci albo nie tworzą warunków, w których młodzi 

mogliby usłyszeć głos Pana, gdy rodzice nie uczą ich modlitwy. Widzimy więc, że tak 

wiele kryzysów, których dzisiaj doświadczamy w codziennym życiu, ma źródło               

w rodzinie. Dlatego ważne jest, aby „rodzina była Bogiem silna” (Stefan kard. 

Wyszyński). Módlmy się o świętość małżonków, którzy będą wychowywać swoje dzieci   

w duchu wiary i miłości. 

ks. Szymon Mucha - „Różaniec” nr 6/2022 
 

 

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

 o moralne odrodzenie naszego narodu oraz o mądrość, roztropność                            

i  odpowiedzialność  dla  rządzących  Polską;  

 o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla: 

ks. kan. Stanisława z okazji 40. rocznicy święceń kapłańskich, 

ks. Dariusza z okazji 19. rocznicy święceń kapłańskich, 

ks. Krzysztofa z okazji 13. rocznicy święceń kapłańskich; 

 o umocnienie w powołaniu dla kleryków Sosnowieckiego Seminarium Duchownego 

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

Parafii; 

 o światło i dary Ducha Świętego dla tegorocznych diakonów i neoprezbiterów; 

 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 - Matki 

Zagłębia; 



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

Matki Najświętszej na dalsze lata dla Anny HOFMAN; 

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

 o Boże błogosławieństwo i powrót do zdrowia dla Mieczysławy Grochalskiej; 

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

 o łaskę zdrowia 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, 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 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 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 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 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 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 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 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 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, opiekę Maryi, potrzebne łaski a zwłaszcza powrót             

do zdrowia dla Teresy Zellner; 

 o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Franciszki; 

 dziękczynnie za pomyślny przebieg chemioterapii oraz o łaskę powrotu do 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 skuteczne leczenie, zahamowanie choroby i łaskę powrotu do zdrowia dla Barbary; 

 o Boże wspomożenie, siły i cierpliwość do znoszenia trudów choroby                       

dla Marii i Andrzeja Sojków;   

 o pomyślny przebieg leczenia 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 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 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 Agnieszki oraz z prośbą o zdrowie, Boże 

błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla nowonarodzonej Klary oraz dla 

Jej Rodziców; 

 o szczęśliwe rozwiązanie i urodzenie zdrowego dzieciątka dla Aleksandry; 

 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. Marianny KRASICKIEJ         

z Róży Świętej Rodziny oraz o łaskę pocieszenia w żałobie dla rodziny; 

 o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Lucyny 

STARCZYNOWSKIEJ, oraz o łaskę pocieszenia w żałobie dla Rodziny; 

 o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Dariusza JAWORSKIEGO 

oraz o łaskę pocieszenia w żałobie dla Rodziny; 

 o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Wiesława MUSIAŁA        

oraz o łaskę pocieszenia w żałobie dla Rodziny; 

 o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Zbigniewa MAJCHRZYKA        

męża Wandy Majchrzyk z Róży św. Franciszka oraz o łaskę pocieszenia w żałobie 

dla Rodziny; 

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

kiedykolwiek obiecaliśmy naszą modlitwę. 
 
 

 

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano,  

abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka.  

Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi.  

Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę,  

do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.  

O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi,  

ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. 



 

Przeżywamy miesiąc CZERWIEC,  

w którym w sposób szczególny oczy naszej wiary i ducha 

kierujemy ku Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.  

Temu Sercu zawierzamy nas samych, nasze rodziny 

 i nasz naród, prosząc z ufnością: 

 

Chryste, bądź Panem mego serca, 

bądź królem mojej rodziny i mojej Ojczyzny!. 

Zapraszamy wszystkich na nabożeństwa czerwcowe, 

 które w naszym Sanktuarium odprawiane są  

w dni powszednie po wieczornej Mszy św., 

a w niedziele i święta o godz. 16. 

 

Miesiąc CZERWIEC jest wypełniony licznymi uroczystościami i świętami,            

w czasie których Kościół chce swoim wiernym rozdawać niezliczone dary i łaski.  
 

Już w pierwszą niedzielę tego miesiąca 5. czerwca 

obchodzimy uroczystość ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, 

która jest jednocześnie świętem narodzin Kościoła,         

bo w tym dniu, jak pisze św. Łukasz w Dziejach 

Apostolskich, grono Apostołów zostało „uzbrojone mocą z 

wysoka”, a Duch Święty czyni z odkupionych przez 

Chrystusa jeden organizm – wspólnotę. Moc z wysoka, 

którą zostali napełnieni Apostołowie zmienia radykalnie ich 

życie. Z ludzi bojaźliwych, stają się głosicielami Chrystusa        

"po krańce ziemi, gotowymi ponieść męczeńską śmierć”.  

 

Ta Moc "z wysoka", przemienia nie tylko Apostołów, ale może także przemienić 

każdego ochrzczonego. Pocieszyciel wciąż działa, wciąż udziela swoich darów,         

które również dzisiaj mogą dokonywać cudu przemiany. Nie zmarnujmy ich! 
 

Papież Leon XIII wprowadził dziewięciodniowe przygotowania modlitewne na przyjście 

Ducha Świętego w formie nowenny, aby dokonała się w sercach wiernych przemiana, 

tak jak to się stało w przypadku Apostołów w Wieczerniku.  
 

W Polsce uroczystość tę powszechnie nazywa się Zielonymi Świętami, gdyż w okresie, 

w którym jest obchodzona, przyroda odradza się po zimie, a zieleń jest dominującym 

kolorem krajobrazu.  

 

Uroczystość ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO ma swoją Oktawę,  

która rozpoczyna się świętem Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła,  

a kończy wielką uroczystością TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ. 

Ile razy świadomie i pobożnie czynimy znak krzyża w imię trzech Osób Boskich, 

wyznajemy wiarę w Trójcę Przenajświętszą.  

Ten gest sprawia, że myślimy o Bogu Ojcu i dziękujemy za dzieło stworzenia,  

wzywamy Syna Bożego i dziękujemy za dzieło zbawienia               

i pozdrawiamy Ducha Świętego oraz dziękujemy za dzieło uświęcenia. 

Kościół w tym dniu, ze szczególną czcią, wypowiada modlitwę:  

„CHWAŁA OJCU I SYNOWI, I DUCHOWI ŚWIĘTEMU…”. 



Szczytem czerwcowych uroczystości jest przepiękna uroczystość Najświętszego Ciała   

i Krwi Chrystusa, czyli BOŻE CIAŁO, którą w tym roku obchodzimy 16. czerwca.     

Z wielką wdzięcznością powinniśmy upaść tego dnia na kolana przed tak nieskończoną 

Miłością Bożą, dzięki której odwieczny Majestat, Król i Pan, przed którym nikniemy      

jak pojedynczy atom w przestrzeni kosmosu, zechciał zostać z nami, nie tylko duchowo,    

ale rzeczywiście, substancjalnie i realnie w Hostii świętej. 
 

 

BOŻE CIAŁO – to publiczne wyznanie naszej wiary,  

że ta maleńka, krucha i delikatna Hostia jest CENTRUM i CELEM  

całego świata, źródłem wszelkiego życia i wszystkich łask. 
 

 

Należy pamiętać, że miejscem obecności Chrystusa na ziemi był nie tylko Wieczernik 

jerozolimski, ale także ulice miast i drogi wiejskie. Wszędzie gromadzili się wokół Niego 

ludzie, gromadziły się rzesze, aby być z Nim, aby Go słuchać.   

W święto BOŻEGO CIAŁA odnawia się ta szczególna obecność 

Chrystusa na ulicach, placach, drogach. Przemawia On do nas 

zgromadzonych już nie żywym słowem Ewangelii, jak ongiś, ale jakże 

bardzo wymownym milczeniem eucharystycznym. W tym milczeniu 

białej Hostii niesionej w monstrancji są wszystkie Jego słowa, jest całe 

Jego życie oddane na ofiarę Ojcu za każdego z nas. Jest również  

chwała uwielbionego Ciała, zapoczątkowana Zmartwychwstaniem         

i stale trwająca w zjednoczeniu niebiańskim.   
 

Starajmy się tak uczestniczyć w kulcie publicznym BOŻEGO CIAŁA,  

aby tajemnica Chrystusa jeszcze głębiej przeniknęła całe nasze życie. 
 

Święto BOŻEGO CIAŁA obchodzi się cały tydzień, podczas którego codziennie odbywa 

się procesja Eucharystyczna wokół Sanktuarium. W oktawie Bożego Ciała zachęcamy do 

częstszego nawiedzania Chrystusa Pana w Najświętszym Sakramencie w Kaplicy 

Adoracji. Zachęca nas do tego również Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice 

poświęconej Eucharystii:  
 

„Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń  

oprzeć głowę na Jego piersi  

i poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca”. 
 

Taki czas poświęcony na adorację nie jest nigdy czasem straconym 

i jest znakiem naszego głęboko przeżywanego nabożeństwa do Serca Pana Jezusa.  

Otwieramy przed Nim nasze serca, a On nas pokrzepia, oczyszcza i umacnia,  

 każdego w najlepszy dla niego sposób. 
 
 

 

 

Kościół po uroczystości Bożego Ciała ukazuje nam jeszcze głębszą, wręcz intymną, 

tajemnicę naszego Zbawiciela w uroczystości NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA 

JEZUSA, która obchodzona jest w piątek po Oktawie Bożego Ciała, w tym roku           

24. czerwca. Z inicjatywy papieża Jana Pawła II jest to także                       

Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenia Kapłanów. 
 

Nieodłączne z Sercem Jezusa jest NIEPOKALANE SERCE MARYI, którego 

obowiązkowe wspomnienie liturgiczne obchodzimy w następnym dniu po uroczystości 

Najświętszego Serca Pana Jezusa czyli 25. czerwca.  



CZERWIEC jest także doskonałą okazją by dokonać intronizacji Najświętszego Serca 

Chrystusa Króla w swojej rodzinie lub ją uroczyście odnowić. 

 
 

Wreszcie w miesiącu CZERWCU Kościół ukazuje nam wielkich Opiekunów i Świętych          

w niebie, których orędownictwa tak bardzo potrzebujemy: 

 

 9. czerwca obchodzimy Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego 

Kapłana. W tym dniu podziękujmy za Jezusa, Najwyższego Kapłana i za to,       

jak wielką łaską i godnością obdarza On wszystkich kapłanów, jak bardzo ich 

wyróżnia. Jednocześnie módlmy się o zrozumienie przez każdego z nich, czym 

został obdarowany. 
 

 

 

Pamiętajmy w tym szczególnym dniu o modlitwie  

za aktualnego proboszcza ks.kan. Stanisława ŁYPA,  

za pierwszego proboszcza ks. kan. Zygmunta WRÓBLA,  

za księży obecnie posługujących w naszej parafii  

ks. Dariusza KARONIA i ks. Krzysztofa NOWAKA 

oraz za kapłanów pochodzących z naszej parafii 

i tych którzy posługiwali na przestrzeni minionych lat. 

Módlmy się również o nowe, święte i liczne powołania kapłańskie. 
 

 

 23. czerwca obchodzimy uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela,    

który podobnie jak za czasów Jezusa tak i dziś toruje nam drogę do Pana.        

Jest to też okazja, by wyrazić Bogu wdzięczność za dar życia.  
   

 29. czerwca obchodzimy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 

zwanych Książętami Apostołów, pierwszymi wśród zwierzchnich dla podkreślenia 

ich wyjątkowych zasług dla Kościoła, którzy  wstawiają się za nami,            

abyśmy  zachowali nieskażoną wiarę katolicką, ponad którą tu na ziemi             

nic cenniejszego   nie istnieje. 

 

   10. czerwca swoje IMIENINY obchodzi 

Małgorzata BARAN 

zelatorka Róży Świętej Rodziny. 

 Msza św. w intencji solenizantki                                    

będzie sprawowana w tym dniu o godz.18. 
 

21. czerwca swoje IMIENINY obchodzi 

Alicja KUCHARCZUK 

zelatorka Róży św. Siostry Faustyny. 

Msza św. w intencji solenizantki  

będzie sprawowana w tym dniu o godz. 7,30. 
 

SOLENIZANTKOM, jak również wszystkim 

pozostałym członkiniom i członkom naszej wspólnoty, 

którzy obchodzą  IMIENINY w czerwcu, składamy 

najlepsze życzenia zdrowia, obfitości Bożego błogosławieństwa  

i opieki Matki Bożej Fatimskiej.  



W czerwcu modlitwę różańcową poprowadzą: 
 

06 – 11. czerwca  - Apostolstwo Dobrej Śmierci 

14 – 18. czerwca  - Róża Rodziców św. Józefa 

20 – 25. czerwca  - Róża św. Franciszka 

27 – 30. czerwca  - Róża Świętej Rodziny 

Zapraszamy i zachęcamy do wspólnej modlitwy. 
 

 
 

 
 

 

2. lipca – w pierwszy piątek miesiąca - modlitwę adoracji 
poprowadzi  

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
 

 

3. lipca – w pierwszą sobotę miesiąca – zapraszamy o godz. 17  

na pierwszosobotni różaniec wynagradzający. 
 

 

 
 

 

 

18/19. czerwca w Krakowie Łagiewnikach  

odbędzie się  

XX  JUBILEUSZOWE  CZUWANIE  Z  OJCEM PIO  

z okazji 20. rocznicy Jego kanonizacji . 

Podobnie jak w latach ubiegłych GRUPA MODLITWY 

OJCA PIO zaprasza czcicieli św. Ojca Pio                       

na to czuwanie organizując wspólny wyjazd   

w sobotę 18. czerwca o godz. 18. 
 

>  Zapisy w sklepiku parafialnym  < 

 

PLAN MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 
 

2. lipca – w pierwszą sobotę miesiąca 

o godz. 17 rozpoczynamy w kościele 

różaniec wynagradzający  NIEPOKALANEMU  SERCU  MARYI. 
 
  
 
 

>  SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  WSPÓLNEJ  MODLITWY  < 

 

 

MSZE  ŚW.  w czerwcu, na które serdecznie ZAPRASZAMY: 
 
 

 

 2. czerwca o godz. 18 – z racji I czwartku modlimy się za kapłanów. 
  

 4. czerwca o godz. 18 – w intencji wspólnoty Żywego Różańca  

(I sobota miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych). 
 

 5. czerwca o godz. 18 o łaskę wiecznej szczęśliwości  
      dla śp. Bolesławy BORZĘCKIEJ – intencja Róży Świętej Rodziny. 

 

 7. czerwca o godz. 18 – w intencji ks. Dariusza KARONIA 

z racji 19. rocznicy święceń kapłańskich. 
 

 10. czerwca o godz. 18 – w intencji Małgorzaty BARAN z racji IMIENIN. 
 

 16. czerwca o godz. 7,30 – w intencji Anny HOFMAN 

 z racji 90. URODZIN intencja od znajomych. 
 

 19. czerwca o godz. 16,30 – w intencji Anny HOFMAN 

 z racji 90. URODZIN intencja od Żywego Różańca. 
 

 21. czerwca o godz. 7,30 – w intencji Alicji KUCHARCZUK  

z racji IMIENIN. 



 2. lipca o godz. 18 – w intencji wspólnoty Żywego Różańca  

(I sobota miesiąca - zmiana tajemnic różańcowych). 
 

 
 
 

 

 

W  dniu 17. maja odeszła do domu Dobrego Ojca w Niebie 

śp. Marianna KRASICKA 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 22. listopada 2022 roku o godz.18. 
 

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

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. 
 

 

W intencji śp. Marianny KRASICKIEJ  będzie odprawiona również Msza św.: 

25. listopada 2022 o godz. 18 zamówiona przez Różę Świętej Rodziny.  

  
 

 
Msza św. 

o zbawienie wieczne dla  

śp. Dariusza JAWORSKIEGO 

od Żywego Różańca  

odprawiona będzie  

29. czerwca o godz. 18. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Msza św. 
o zbawienie wieczne dla  

śp. Lucyny 

STARCZYNOWSKIEJ 

od Żywego Różańca  

odprawiona będzie  

25. listopada o godz. 18. 

 

 

 

W intencji śp. Lucyny STARCZYNOWSKIEJ będą odprawione również Msze św.: 

 12. grudnia o godz. 18. od GRUPY MODLITWY OJCA PIO;  

 6. lipca i 3. sierpnia od przyjaciół synowej Zuzanny Ludwikowskiej. 
 

 

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

 

Marii Skólskiej 

z Róży św. Józefa 

składamy serdeczne wyrazy współczucia 

 i pocieszenia z powodu  

śmierci zięcia 

śp. Dariusza JAWORSKIEGO 

Podzielamy smutek i wspieramy modlitwą. 
 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie,  

a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. 

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzannie Ludwikowskiej 

z Róży św. Rity 

składamy serdeczne wyrazy współczucia 

 i pocieszenia z powodu  

śmierci teściowej 

śp. Lucyny STARCZYNOWSKIEJ 

Podzielamy smutek i wspieramy modlitwą. 
 

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie,  

a światłość wiekuista niechaj Jej świeci. 

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 


