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Kalendarium wydarzeń 
05.12. - KANDYDACI do BIERZMOWANIA  - godz. 19.30 (plebania) 

07.12. -  KANDYDACI do BIERZMOWANIA -  godz. 10.00 - Msza  s w.  - przekazanie  SYMBOLU WIARY 

08.12 - UROCZ. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP 
 GODZINA S WIĘTA” (od 12.00  do 13.00) 
 S WIĘTO PATRONALNE BIELANEK  - MSZA S W.  - godz. 18.00  

 08.12 . - I KOMUNIA S W. -  SPOTKANIE dla RODZICO W - godz. 19.00 (w kos ciele)  

11.12.  - I KOMUNIA S W.  - SPOTKANIE dla  DZIECI -   godz. 16.30 (w kos ciele)  

15.12. -  PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA -  Spotkanie - godz. 19.00 (plebania) 
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25.12. - BOZ E NARODZENIE  -  CHRZTY na SUMIE g.odz. 12.00 

31.12 - MSZA S W.  „DZIĘKCZYNNA  za ŁASKI  otrzymane w ROKU PAN SKIM 2014” 
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UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

Godzina Łaski dla całego świata  
Kochani, zbliz a się Godzina Łaski – kto ra przypada 8 grudnia, w Uroczystos c  

Niepokalanego Poczęcia Najs więtszej Maryi Panny.  Dzien  ten łączy się z objawieniem 
Maryi. – To 8 grudnia 1947 r. w Montichiari we 
Włoszech Maryja powiedziała: 

Z yczę sobie, aby kaz dego roku w dniu            
8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę 
Łaski dla całego s wiata. Dzięki modlitwie w tej 
godzinie, zes lę wiele łask dla duszy i ciała. Będą 
masowe nawro cenia. Dusze zatwardziałe i 
zimne jak marmur poruszone będą łaską 
Bożą i znów staną się wierne i miłujące 
Boga. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina 
była rozpowszechniona. Wkro tce ludzie 
poznają wielkos c  tej Godziny Łaski. Jes li ktos  nie 
moz e w tym czasie przyjs c  do kos cioła, niech 
modli się w domu. 

JAK GODNIE PRZEŻYĆ GODZINĘ ŁASKI?  
 Jes li to moz liwe, mo dl się w kos ciele, 

np. w miejscach wieczystej Adoracji 
Najs więtszego Sakramentu, od  godz. 12-tej do 13-tej. 

 Zacznij modlitwę od wzbudzenia w sobie nadziei na spełnienie sło w Maryi, 
kto ra obiecała skruszyc  serca zatwardziałych grzeszniko w. 

 Mo dl się szczego lnie za kapłano w, takz e tych, kto rzy porzucili Kos cio ł, bo to o 
nich szczego lnie prosi Maryja w objawieniach w Fontanelle. 

 Pros  z wiarą o łaskę nawro cenia dla zatwardziałych grzeszniko w! 

 Zachęc  do tego naboz en stwa inne osoby. Dziel się tą informacją oraz 
przesłaniem Maryi! 

W ten dzień szczególnie módlmy się w intencji nawrócenia zatwardziałych 
grzeszników, a szczególnie kapłanów, którzy porzucili swój stan. Takie jest bowiem 
przesłanie, więcej, wręcz polecenie Maryi. 
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oznacza dusze z yjące duchem wynagradza-

jącym za grzechy i niewiernos ci. Juz  w 

pierwszym objawieniu z wiosny 1947 r., 

Matka Boz a nawiązała do tych dusz, mo wiąc 

do Pieriny tylko trzy słowa: „Modlitwy, wy-

nagrodzenia, pokuty”. 

Na podstawie "Godzina łaski dla świata",  
kwartalnik "Królowa Różańca Świętego", numer 4/2012 

 

MACIERZYŃSKA MIŁOŚĆ MARYI OBEJMUJE 
CAŁY ŚWIAT! 

Przede wszystkim obejmuje ona jednak 

Kos cio ł S więty i jego dzieci. Kos cio ł – to 

Chrystus nadal z yjący, nadal kochający, dalej 

działający, dalej cierpiący. Tutaj działa On i 

działają dalej Jego cuda. 

Pierwszy cud – o czym poucza nas Pismo 

S więte – miał miejsce w Kanie. Pan uczynił 

go na pros bę swojej Najs więtszej Matki Ma-

ryi. Był to cud przemiany. Moz e-my go na-

zwac  cudem maryjnym: „W ten sposo b w 

Kanie Galilejskiej dokonał Jezus początku 

swoich cudo w i obja-wił swoją chwałę; a Je-

go uczniowie uwierzyli w Niego” (J 2, 11). 

Ten pierwszy cud na pros bę Maryi – tylko 

Bo g czyni cuda – nie pozostał ostatnim. Po-

wtarza się to wciąz  w Kos ciele i wielu miej-

scach maryjnych słynących łaskami. S wiad-

czy o tym poprzez stulecia tysiące woto w 

pełnych wdzięcznos ci: Maryja pomogła! 

 
MATKA BOŻA OBJAWIAŁA SIĘ W MONTI-

CHIARI JAKO ROSA MYSTICA, CZYLI RÓŻA 

DUCHOWNA. WEZWANIE TO MÓWI O 
PIĘKNIE DUCHA MARYI. JAK RÓŻA UCHO-

DZI ZA KRÓLOWĄ KWIATÓW, TAK MARYJA 

JEST KRÓLOWĄ LUDZKOŚCI. TYTUŁ RÓŻY 
DUCHOWNEJ W ODNIESIENIU DO MATKI 

NAJŚWIĘTSZEJ POJAWIŁ SIĘ WE WCZE-

SNYM ŚREDNIOWIECZU. DO LITURGII MA-
RYJNEJ ZOSTAŁ WPROWADZONY W DRU-

GIEJ POŁOWIE XVI W., KIEDY TO PAPIEŻ 

GRZEGORZ XII USTANOWIŁ ŚWIĘTO MATKI 
BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ. KWIAT RAJSKIEJ RÓ-

ŻY, A WIĘC MISTYCZNEJ I NIEWIĘDNĄCEJ, 

JEST SYMBOLEM WSZYSTKICH PRZYWILE-
JÓW I CNÓT BOGARODZICY, A ZWŁASZCZA 

JEJ MIŁOŚCI DO BOGA I LUDZI.  

 
Maryja objawiła się w białym płaszczu 

przyozdobionym trzema ro z ami: białą, czer-

woną i złotą. Biała ro z a oznacza Niepokala-

ne Poczęcie Matki Boz ej, czerwona mo wi o 

Niej, iz  jest Bolesną Kro lową i Matką Miło-

sierdzia, a złota przypomina, z e przysługują 

Jej tytuły Kro lowej Nieba i ziemi oraz Matki 

Kos cioła. W kolejnych objawieniach Maryja 

nazwała ro z ami oddane sobie dusze. Ro z a 

biała na płaszczu Maryi oznacza du-sze z yją-

ce duchem modlitwy. Ro z a czerwona dusze 

pokutujące i gotowe do ofiar. Złota ro z a 

Maria Rosa Mystica  
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O tej Matce, kto rą Pan dał wszystkim zba-

wionym ludziom jako Matkę na Golgocie, 

nie zapomniał Kos cio ł nigdy i nigdy jej nie 

opus cił, zwłaszcza w cięz kich czasach. Ilez  

łask spłynęło z miejsc maryjnych, ile po-

ciech! Maryja stoi wiernie przy swoich dzie-

ciach. La Salette, Lourdes, Fatima to miejsca 

uznane przez Kos cio ł jako godne wiary. Kto 

tam raz klęczał i modlił się, mo gł przez yc  na 

sobie doznanie łask w sposo b odczuwalny. 

Kos cio ł jest stale ratowany przez chary-

zmatyko w i wciąz  przez nich dokonuje się 

jego odnowa. Ws ro d nich jest nade wszyst-

ko wielu charyzmatyko w maryjnych, kano-

nizowanych przez Kos cio ł, jak np. s w. Domi-

nik, s w. Norbert, s w. Bernard z Clairvaux, s w. 

Jan Eudes, s w. Alfons Liguori, s w. Jan Bosco, 

s w. Ludwik Maria Grignion de Montfort, s w. 

Katarzyna Laboure , s w. Bernardetta Soubi-

rous i wielu innych. 

Włas nie w miejscach kultu Maryi miało 

miejsce wiele zjawisk charyzmatycznych: 

cudowne uzdrowienie ciała, a jeszcze więk-

sze i liczniejsze uzdrowienia chorych dusz. 

Tam włas nie powtarza się cud z Kany, oz y-

wiają się i umacniają wiara, nadzieja i mi-

łos c  ucznio w Chrystusowych. Maryja chce 

prowadzic  do Pana. Przede wszystkim do 

Pana w Najs więtszym Sakramencie! Nie 

szuka swojej czci, lecz czci Syna. Pragnie ona 

przemiany i wewnętrznej odnowy dusz i 

Kos cioła w tych niespokojnych, cięz kich cza-

sach. Jak powiedział Konrad Adenauer: 

„Ukrytymi ale prawdziwymi stolicami s wia-

ta są pielgrzymkowe miejsca maryjne.” (…) 

Zasadniczą sprawą w tych objawieniach 

jest przede wszystkim to: Maryja ukazuje się 

jako Ro z a Duchowna i z yczy sobie odnowy 

kapłano w, klasztoro w i oso b pos więconych 

Bogu. Kaz da prawdziwa odnowa Kos cioła 

musi się zaczynac  od głowy, a następnie ob-

jąc  członki Kos cioła: najpierw pasterzy, po z -

niej owce. Dzisiaj bardziej niz  kiedykolwiek. 

Jez eli w Montichiari Matka Boz a ukazała się 

rzeczywis cie jako Ro z a Duchowna, to nie 

chodzi juz  tylko o jakies  usilne upomnienia, 

lecz takz e o wielką odpowiedzialnos c , a jesz-

cze bardziej o wielką łaskę i pomoc dla naj-

dotkliwszej rany dzisiejszego Kos cioła. 

Wielu ludzi dobrych, wiele dusz oddanych 

modlitwie, ofierze i pokucie, przepełnionych 

pragnieniem wypełnienia z yczen  i pro s b 

Matki Najs więtszej, Ro z y Duchownej, chcą 

rzeczywis cie pomo c w przezwycięz aniu 

wielkich trudnos ci dzisiejszego Kos cioła. 

Pragną oni rzeczywistej odnowy pasterzy, a 

przez nich takz e całej owczarni Chrystuso-

wej. 

CO OBIECUJE MATKA BOŻA? 

 
1. Więcej powołan  i gorętsze, głębsze dą-

z enie do s więtos ci ws ro d księz y i oso b 

duchownych; mniej straconych i zdra-

dzonych powołan ! 

2. S więtos c  powołania i przebogate łaski 

dla oso b pos więconych Bogu. Powro t 

do pierwotnego ducha ich s więtych za-

łoz ycieli. 



 

„MOJA MIŁOŚĆ OBEJMUJE CAŁĄ 
LUDZKOŚĆ!”  

 
Czy wolno nam i czy moz na odrzucic  tak 

wspaniałą propozycję kochającej Matki Bo-

z ej? Spełnijmy jej błagalne pros by! W istocie 

moz emy je spełniac  wszędzie: w domu, w 

naszych kos ciołach, w naszych seminariach, 

klasztorach, w uznanych przez Kos cio ł miej-

scach pielgrzymkowych Maryi. 

Dopo ki nie ma jeszcze ostatecznego 

uznania przez Kos cio ł objawien  w Monti-

chiari* (zostało to jednak kilka-krotnie obie-

cane Pierinie przez Matkę Boz ą) będzie rze-

czą słuszną zachowanie roztropnej pows cią-

gliwos ci. Nie mogą wszyscy księz a, zakonni-

cy i osoby pos więcone Bogu odbywac  tam 

pielgrzymek. 

Jednak wszyscy, a zwłaszcza wiele dusz 

modlących się, ofiarnych i pokutujących, 

moz e i powinno rozpocząc  naboz en stwo do 

Matki Boz ej Ro z y Mistycznej, bo przeciez  

papiez  Paweł VI w dniu 30 kwietnia 1972r., 

w niedzielnym przemo wieniu na Anioł Pan -

ski, wezwał s wiat, by w miesiącu maju wzy-

wac  Matkę Boz ą przede wszystkim jako Ro -

z ę Duchowną. 

Papiez  Jan XXIII w swoim lis cie apostol-

skim skierowanym do całego s wiata, a 

zwłaszcza do wszystkich księz y, do zako-

no w i oso b duchownych prosił, aby wzywac  

pomocy Ro z y Mistycznej dla Soboru. 

3. Liczne nawro cenia wielkich i zatwar-

działych grzeszniko w, przede wszyst-

kim księz y i oso b pos więconych Bogu, 

kto rzy od Boga odeszli. 

4. Pewnos c  osiągnięcia nieba, opiekę ma-

cierzyn ską i obfite łaski dla wszystkich 

ludzi. 

5. „Jednakz e najbardziej oczywistym cu-

dem będzie powro t dzieci do prawdzi-

wej wiary, do prawdziwej miłos ci Pa-

na! Potem nastąpi nowe pojednanie i 

poko j dla całego s wiata!” 

Czyz  nie są to nieomalz e dech wstrzymu-

jące obietnice oraz włas nie ten ratunek i po-

moc jakich potrzebują i z utęsknieniem 

oczekują Kos cio ł, księz a, klasztory, ludzkos c  

i cały s wiat? Jak bardzo powinnis my się z 

tego cieszyc  i byc  za to wdzięczni! 
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DO ODMAWIANIA INDYWIDUALNIE LUB 
WSPÓLNOTOWEGO 

 

 
MODLITWY DO RÓŻY DUCHOWNEJ 

 
O Maryjo, Ro z o Duchowna, Matko Jezusa 

i nasza Matko! Ty jestes  naszą nadzieją, mo-

cą i otuchą. Udziel nam z nieba Twego Mat-

czynego i s więtego błogosławien stwa w 

Imię Ojca i Syna i Ducha S więtego! Amen. 

Ro z o Duchowna, Niepokalana Dziewico, 

Matko Łaski! Napełnieni czcią dla Twojego 

Boskiego Syna upadamy przed Tobą, aby 

wybłagac  u Boga Jego miłosierdzie. Nie dla 

naszych zasług, ale przez dobroc  Twojego 

Matczynego Serca prosimy o pomoc i łaski, 

wierząc, z e nas wysłuchasz. Zdrowas  Mary-

jo… 

Ro z o Duchowna, Matko Jezusa, Kro lowo 

Ro z an ca S więtego i Matko Kos cioła – Mi-

stycznego Ciała Chrystusa – błagamy Cię o 

dar jednos ci i pokoju dla skło conego s wiata 

i o wszystkie łaski, kto re mogą przyczynic  

się do odmiany serc tak wielu Twych dzieci. 

Zdrowas  Maryjo … 

Ro z o Duchowna, Kro lowo Apostoło w, 

spraw, aby woko ł Twoich ołtarzy rozkwitły 

niezliczone zastępy nowych powołan  ka-

płan skich i zakonnych, kto re s więtos cią swe-

go z ycia i z arliwą gorliwos cią w ratowaniu 

dusz potrafiłyby rozszerzyc  na cały s wiat 

Kro lestwo Twojego Syna Jezusa! Zdrowas  

Maryjo… 

Witaj Kro lowo, Matko miłosierdzia… 

Ro z o Duchowna, Matko Kos cioła, mo dl się 

za nami! 

MODLITWY WYNAGRADZAJĄCE ZA BRAK 
CZCI DLA MATKI NAJŚWIĘTSZEJ 

 
O Jezu, przebacz nam wszelkie zniewaz anie 
s więtego imienia Maryi – Ciebie prosimy, 
wysłuchaj nas Panie! 

O Jezu, przebacz nam pogardę, okazywaną 
tajemnicy jej Niepokalanego Poczęcia – Cie-
bie prosimy… 

O Jezu, przebacz nam nasze zaniedbania w 
oddawaniu czci Maryi – Ciebie prosimy… 

O Jezu, przebacz nam brak szacunku dla wi-
zerunko w Maryi – Ciebie prosimy…. 

O Jezu, przebacz nam wszelkie lekcewaz enie 
ro z an ca s więtego – Ciebie prosimy…. 

O Jezu, przebacz nam wszelką obojętnos c , 
okazywaną matczynej miłos ci Maryi – Ciebie 
prosimy… 

Modlitwy  
do Maryi Róży Duchownej 



 

O Jezu, przebacz nam wszystkie niegodnie 
przyjmowane Komunie S więte – Ciebie prosi-
my, wysłuchaj nas Panie! 

O Jezu, przebacz nam kaz de zbeszczeszczenie 
Najs więtszego Sakramentu Ołtarza – Ciebie 
prosimy… 

O Jezu, przebacz nam wszelkie niegodne za-
chowanie się w Domu Boz ym – Ciebie prosi-
my… 

O Jezu, przebacz nam wszelki brak uszanowa-
nia dla Twojej obecnos ci w tabernakulum, 
kto re usuwamy z centralnego miejsca Twoich 
kos cioło w – Ciebie prosimy… 

O Jezu, przebacz nam lekcewaz enie wszelkich 
s więtych przedmioto w kultu – Ciebie prosi-
my… 

O Jezu, przebacz nam wszelkie odejs cia od 
Twego S więtego Kos cioła – Ciebie prosimy… 

O Jezu, przebacz nam wszelką niemoralnos c  – 
Ciebie prosimy… 

O Jezu, przebacz nam wszelkie bezboz nictwo 
– Ciebie prosimy… 

O Jezu, przebacz nam wszelkie bluz nierstwa, 
rzucane Twemu S więtemu Imieniu – Ciebie 
prosimy… 

O Jezu, przebacz nam naszą oziębłos c  i obojęt-
nos c  wobec miłos ci Twego Boskiego Odkupie-
nia – Ciebie prosimy… 

O Jezu, przebacz nam wszelkie lekcewaz enie i 

oczernianie Ojca S więtego – Ciebie prosimy… 

O Jezu, przebacz nam naszą pogardę, okazy-

waną biskupom i księz om – Ciebie prosimy… 

 

MODLITWY W RÓŻNYCH POTRZEBACH  

KOŚCIOŁA 
Jezu, Maryjo – zes lijcie Kos ciołowi s więtych 
kapłano w – o to Was błaga wierny lud! 

Jezu, Maryjo – wzbogac cie Kos cio ł s więtymi 
powołaniami zakonnymi – o to Was błaga… 

Jezu, Maryjo – zes lijcie Kos ciołowi s więtych 
misjonarzy – o to Was błaga… 

Jezu, Maryjo – dajcie Kos ciołowi s więtych 
Apostoło w – o to Was błaga… 

Jezu, Maryjo – dajcie Kos ciołowi prawdziwie 
chrzes cijan skie rodziny – o to Was błaga… 

Jezu, Maryjo – dajcie Kos ciołowi młodziez  o 
czystych obyczajach – o to Was błaga… 

Jezu, Maryjo – dajcie Kos ciołowi jednos c  mię-
dzy narodami – o to Was błaga… 

Jezu, Maryjo – zes lijcie poko j ducha członkom 
swego Kos cioła – o to Was błaga… 

Jezu, Maryjo – obdarzcie członko w swego Ko-
s cioła prawdziwie chrzes cijan ską miłos cią 
bliz niego – o to Was błaga… 

Jezu, Maryjo – zes lijcie poko j Kos ciołowi i ca-
łemu s wiatu – o to Was błaga… 

Jezu, Maryjo! Z Waszej przeogromnej miłos ci 
otrzymalis my powołanie do czynienia pokuty. 
Pragniemy dzis  w całkowitym oddaniu się Wa-
szym Najs więtszym Sercom, zados c uczynic  im 
za wszelkie obelgi, jakich doznają od nie-
wdzięcznych ludzi. 

EUCHARYSTYCZNE WEZWANIA POKUTNE 
 
O Jezu, przebacz nam wszystkie s więtokradz-
twa wobec Najs więtszego Sakramentu Ołtarza 
– Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie! 
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MODLITWA DO MATKI  

WSZYSTKICH KAPŁANÓW 
 

Maryjo, Matko Pana naszego Jezusa Chry-

stusa, Ty pod Jego krzyz em stałas  się Matką 

Apostoło w, a tym samym takz e Matką 

wszystkich kapłano w! Kos cio ł jest Twoim 

domem, ołtarz Twoim stołem, aniołowie 

Twoimi sługami, a Twoi synowie kapłani 

przemieniają chleb i wino tak, jak to kiedys  

powiedział Pan: „Bierzcie… to jest Moje Cia-

ło, Moja Krew.”. Pan, gdy uczył nas „Ojcze 

nasz…” mys lał nie tylko o samym ziemskim 

chlebie dla nas; On sam chce dla nas byc  co-

dziennym Chlebem. 

Matko, Panno Wierna, Ty sama chciałas  

troszczyc  się o Two j dom, Kos cio ł S więty, i 

miec  go w swojej pieczy. Wypraszaj temu 

Kos ciołowi wciąz  nowe powołania, aby nie 

zabrakło w nim codziennego chleba z ywota 

wiecznego. 

Zes lij rodzinom naszym swoich anioło w, 

aby w młodych sercach zasiewali rados c  

słuz by Boz ej i aby słuz enie Kro lowi stawało 

się celem z ycia wielu dusz! 

Niechaj s więci kapłani pro-

wadzą te młode serca do 

ołtarza Boz ego, ucząc je, z e 

trzeba stoczyc  dla Boga 

s więty bo j, aby zachowac  

wiarę s więtą w całej czysto-

s ci. Dobrzy pasterze są dzis  

ludowi potrzebni bardziej 

niz  kiedykolwiek, bowiem 

wilk wtargnął do owczarni. 

Błagaj tez  Matko kapłano w 

za tymi wszystkimi błądzącymi i zagroz ony-

mi duchownymi, kto rzy nie dostrzegają juz  

drogi ani celu swego z ycia, krocząc swymi 

własnymi fałszywymi s ciez kami. 

Z adna matka nie pozostawi swego dziec-

ka samemu sobie, gdy znajdzie się ono w 

niebezpieczen stwie. Rozkaz  więc swoim 

s więtym aniołom, aby napominali błądzą-

cych kapłano w bezustannie, tak, aby nie mo-

gli ich nie usłyszec . 

Maryjo, Matko naszego Pana, okaz  swoje-

mu Boskiemu Synowi Twoje s więte dłonie, 

Serce i łzy, aby przyjął je jako zados c uczynie-

nie za niewiernos ci stanu duchownego. A 

wtedy On – dla Ciebie – zlituje się i zes le ka-

płanom prawdziwe s wiatło, wielką moc i no-

wą rados c , kto rą zatracili. Amen. 

Źródło: http://8grudnia.rosemaria.pl/ 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Na RORATY, kto re są czuwaniem u boku Maryi na Narodzenie Boz ej Dzieciny,      

zapraszam we wtorki, czwartki i soboty rano o godz. 7-ej.  

2. Dzisiaj w czasie Mszy s w. o godz. 10.00 kandydatom do bierzmowania zostanie 

przekazany SYMBOL WIARY. 

3. Dzien  8 grudnia to w liturgii kos cioła Uroczystos c  Niepokalanego Poczęcia N.M.P. 

W samo południe zapraszam na GODZINĘ S WIĘTĄ. Modlimy się w intencji nawro -

cenia zatwardziałych grzeszniko w, a szczego lnie kapłano w, kto rzy porzucili swo j 

stan.  

4. Uroczystos c  Niepokalanego Poczęcia to patronalne s więto BIELANEK.     W czasie 

Mszy s w. o godz. 18-tej zostaną do grona bielanek wprowadzone nowe kandydat-

ki. Do wspo lnej modlitwy zapraszam całą Słuz bę Liturgiczną Ołtarza.  

5. Rodzico w dzieci I Komunijnych zapraszam na spotkanie w poniedziałek o godz. 

19-tej. 

6. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii s w. - w czwartek o g.16.30 

7. W tym tygodniu, od piątku, będę prowadził rekolekcje w parafii w Kuklo wce. Z tej 

racji nie będzie mszy s w. w najbliz szy piętek, a w przyszłą niedzielę (14 grudnia) 

będzie zastępował mnie wikariusz z Kuklo wki ks. Robert. 

8. W kruchcie kos cioła moz na zaopatrzyc  się w opłatki. Ofiary składane przy tej oka-

zji przeznaczone będą na wyposarzenie naszej s wiątyni. S wiece wigilijne będą do-

stępne w przyszłą niedzielę. 

9. Msze s w. moz na zamawiac  w zakrystii i kancelarii. 
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INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 
 

07/12/2014  II Niedziela Adwentu 
08:00   + Stanisława Pawłowskiego w 10 r. śm.. 
10:00   + Mariannę Łoś w 2 r. śm. 
12:00 SUMA w int. Parafian 

08/12/2013 Poniedziałek 
18:00   + Barbarę Kucharską oraz w pewnej intencji. 

09/12/2013 Wtorek 
07:00 RORATY   ……………………………………………………. 

10/12/2014 S roda 
18:00   Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Barbary w 60-te urodziny. 

11/12/2014 Czwartek 
07:00 RORATY   ……………………………………………………. 

12/12/2014 Piątek  
18:00    PROBOSZCZ ODPRAWIA POZA PARAFIĄ. 

13/12/2014 Sobota 
07:00 RORATY   W int. Dusz w czyśćcu cierpiących. 

14/12/2014  III Niedziela Adwentu 
08:00  ……………………………………………………… 
10:00  ……………………………………………………… 
12:00 SUMA w int. Parafian 
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Czym jest dla Ciebie ? 

MSZA ŚWIĘTA  
OFIARA CHRYSTUSA 



 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 
MSZA ŚW. 
     NIEDZIELE i UROCZYSTOŚCI  
 - godz. 8.00;  
 - godz. 10.00 (z udziałem dzieci) 
 - godz. 12.00 (SUMA w int. Parafian) 

     DNI ZWYKŁE 
 - wtorek i czwartek  - godz. 08.00 
 - pozostałe dni       - godz. 18.00 

NABOŻEŃSTWA w CIĄGU ROKU 
     MAJOWE 
 - niedziele i uroczystos ci bezpos rednio po Sumie, 
 - w pozostałe dni   - o godz. 17.30 

     CZERWCOWE 
 - niedziele i uroczystos ci bezpos rednio po Sumie, 
 - w pozostałe dni - bezpos rednio po Mszy s w. 

     RÓŻAŃCOWE (październik)  
 - niedziele i uroczystos ci bezpos rednio po Sumie, 
 - we wtorki i czwartki  - godz. 08.30 
 - w pozostałe dni  - godz. 17.30  

WIELKI POST  
     DROGA KRZYŻOWA 
 - w piątki  Wielkiego Postu - godz. 17.15 

     GORZKIE ŻALE   
 - w niedziele Wielkiego Postu - bezpos rednio po Sumie 

ADWENT 
     RORATY  
 - we wtorki, czwartki  i  soboty ADWENTU - godz. 07.00 

 

Al. E. Marylskiego 5 

05-825 Ksiąz enice 

kom.: 601-31-97-15 

email: parafia@jan-maria-vianney.pl 

www.bozia24.pl 

Rzymskokatolicka Parafia 

s w. Jana Marii Vianneya 

w Ksiąz enicach 


