Kronika parafialna

1 MAJA – w salkach domu katechetycznego goœciliœmy uczestników rajdu rowerowego – organizowanego
przez Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y Diecezji Pelpliñskiej.

9 MAJA – w naszej parafii odby³ siê diecezjalny fina³ konkursu poezji maryjnej po³¹czony z promocj¹ antologii
wierszy „Matko bólu i mi³oœci”.
12 MAJA – Ksi¹dz Biskup Diecezjalny Jan
Bernard Szlaga udzieli³ m³odzie¿y naszej parafii sakramentu bierzmowania.
14 MAJA – mieliœmy okazjê pos³uchaæ
w naszym koœciele œwiatowej s³awy
chóru ch³opiêcego z Bochnii.
17 MAJA – dzieci klas drugich szko³y
podstawowej przyst¹pi³y do Pierwszej
Komunii Œwiêtej.
21 MAJA – wyruszy³a 335 Piesza Pielgrzymka do Wejherowa.
24 MAJA – grupa pielgrzymów uda³a
siê autokarem na odpust w Kalwarii
Wielewskiej.
1 CZERWCA – ksi¹dz Damian wspólnie
ze swoim rocznikiem obchodzi³ pi¹t¹
rocznicê œwiêceñ kap³añskich.
6 CZERWCA – 60 – osobowa grupa
m³odzie¿y z naszej parafii uda³a siê na
ogólnopolskie spotkanie m³odych do
Lednicy.
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7 CZERWCA – prze¿ywaliœmy odpust Trójcy Œwiêtej. Uroczystej
sumie odpustowej przewodniczy³
Ksi¹dz biskup Diecezjalny Jan Bernard Szlaga. W tym dniu Ksi¹dz
Proboszcz Marian Szczepiñski obchodzi³ 39 rocznicê œwiêceñ kap³añskich.
11 CZERWCA – braliœmy udzia³ w procesji Bo¿ego Cia³a. Tym razem procesja wyruszy³a spod koœcio³a parafii Zmartwychwstania Pañskiego, a
zakoñczy³a na Placu Jana Paw³a II.
13 CZERWCA – ksiê¿a neoprezbiterzy, którzy mieli praktykê diakoñsk¹ w naszej parafii – ks. Ireneusz Smoliñski i ks. Krystian Stalkowski – przewodniczyli sumie
odpustowej ku czci Œwiêtego Antoniego z Padwy.
16 CZERWCA – do Koœcierzyny do
Sanktuarium Matki Bo¿ej Królowej
Rodzin przybyli kap³ani z rocznika ksiêdza Roberta, aby prze¿ywaæ
10 rocznicê œwiêceñ kap³añskich.

19 CZERWCA - uroczyst¹ Msz¹ œw.
koncelebrowan¹ przez wszystkich
kap³anów naszej parafii pod przewodnictwem Ksiêdza Proboszcza
zainaugurowano w naszej parafii
Rok Kap³añski.
GWIAZDA PRZEWODNIA

Pismo Parafii

wi tej Trójcy w Ko cierzynie

GWIAZDA PRZEWODNIA
CZERWIEC 2009

Chwila wspomnieñ
Miniony czas obfitowa w liczne
wydarzenia i dzia ania duszpasterskie.
W maju brali my
udzia w tradycyjnych nabo
stwach ku czci
Matki Bo ej. Do
pi knej pogody
mieli my szcz cie
tylko w pierwszej
dekadzie tego maryjnego miesi ca.
Wtedy te gromadzili my si wieczorami na Placu
Jana Paw a II. Pó niej niestety pogoda
ata a ró ne figle. Cz sto by o zimno i
wietrznie, dlatego nabostwa odbywa y si w
ko ciele.
Miesi c maj to
miesi c, w którym dzieci
przyst puj do I Komunii wi tej. W naszej parafii przesz o dwustu
uczniów i uczennic drugiej klasy po raz pierwszy przyj o Pana Jezusa
pod postaci Bia ej Hostii do swojego serca.
Serdecznie dzi kujemy
wszystkim osobom, które pomaga y kap anom w przygotowaniu dzieci do tej pi knej uroczysto ci.
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Szczególne podzi kowania sk adamy
siostrom niepokalankom, paniom katechetkom oraz rodzicom, którzy
dzielnie towarzyszyli swoim pociechom w czasie
prób oraz podczas
Bia ego Tygodnia.
Równie w
miesi cu maju m odzie naszej parafii z r k Jego Ekscelencji Ksi dza
Biskupa Diecezjalnego przyj a sakrament bierzmowania. Uroczysta Msza
wi ta z udzieleniem sakramentu dojrza ci
chrze cija skiej by a dla
uczniów pierwszych
klas ponadgimnazjalnych zwie czeniem
dwuletniego cyklu przygotowa .
ywimy
ogromne nadziej , e
Duch wi ty, którego
przyj li, umocni ich do
nego wyznawania
wiary oraz do post powania wed ug jej zasad.
21 maja wyruszy a z naszej parafii 335 piesza pielgrzymka na Kalwari
GWIAZDA PRZEWODNIA

Odeszli do Pana...
Marianna Makowska, ul. Skarszewska,
l. 70
Helena Koli ska, ul. Rynek, l. 88
Anna Kerlin, Kaliska Ko cierskie, l. 81
Wanda Laska, ul. Konopnickiej, l. 86
Wies aw Grzenkowski, ul. Topolowa,
l. 51
Irena Ozimek, ul. Kasztanowa, l. 74
Jerzy Zalewski, Warszawa, l. 55
Genofewa Maszke, Pary , l. 69

Sakrament ma³¿eñstwa
zawarli...
Pawe Pestka i Magdalena Maszk
Mieczys aw Bielawa i Ma gorzata Ko larska
Marcin Zarach i Monika Zaborowska
ukasz ynda i Monika Kempi ska
ukasz Jab

ski i Joanna G bala

Dariusz Mielewczyk i Barbara Sarach
ukasz Popowski i Marzena Zaborowska
Karol Ufniarz i Iwona Klamann
Artur Zygmunt i Magdalena Kot owska
Pawe Troka i Karolina Lubi ska

Anna Kuchnowska, Ko cierska Huta,
l. 91

Marcin Grabowski i Agnieszka Zembrzuska

Gerard Ossowski, ul. Cegielnia, l. 69

Mariusz Klawikowski i Beata Lidzbarska

Wiktoria Kulas, ul. Brzozowa, l. 6
Stanis aw Formela, ul. 8 Marca, l. 66
Józef Plata, Po czyno, l. 69

Marcin Modrzejewski i Celina Massow
Karol Kosza ka i Marieta Cierocka
Mateusz Ramczyk i Karolina Rolbiecka
Rafa Lema czyk i Danuta Wesso owska

Felicja Czucha, Szenajda, l. 72
Wanda Zaborowska, Ma y Klincz, l. 85
Franciszek Kuptz, Gda sk, l. 81
Marek Korpalski, ul. Sk odowskiej, l.52
Adam Szramka, Wielki Klincz, l. 36

Spraw, prosimy Ciê, Panie, aby
dusze s³ug i s³u¿ebnic Twoich,
oczyszczone ze swoich win,
otrzyma³y przebaczenie i
wieczny odpoczynek.
GWIAZDA PRZEWODNIA

Radoœci ma³¿eñstwa?
Radoœci ma³¿eñstwa?
Rzeczy wielkie i trywialne.
Twoja d³oñ œciskaj¹ca moj¹ w chwilach troski,
w chwilach radoœci. Brzêk twojego klucza w zamku.
Twój cichy oddech w ciemnoœci.
Zapach kremu do golenia.
I rzeczy - znaki twej obecnoœci.
Twoja ksi¹¿ka le¿¹ca otwarta na stoliku przy ³ó¿ku.
Twoja archaiczna kurtka ogrodowa
wisz¹ca za drzwiami do kuchni.
Widok twojej sylwetki, cienia miêdzy cieniami,
gdy krz¹tasz siê w ogrodzie w pogoni
za ostatnimi promykami dnia.
Pam Brown
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Sakrament Chrztu œw. przyjêli...
ANETA PLATA,
córka Rafa a i Magdaleny
NIKODEM SYNAK,
syn Jaros awa i Marzeny
OLAF HINC,
syn Macieja i Wiolety
NIKOLA BRANDT,
córka Roberta i Ma gorzaty
MARCEL URBANOWICZ,
syn Leszka i Katarzyny
MARCIN WERDENOWSKI,
syn Marcina i Jadwigi
OLIWIER KLAMANN,
syn Waldemara i Katarzyny
ALEKSANDER SKÓROWSKI,
syn Wojciecha i Joanny
PIOTR SEROKA,
syn Kazimierza i Katarzyny
BRYAN GÓRSKI,
syn Rafa a i Natalii

OLAF WRYCZA – REKOWSKI,
syn Rafa a i Sylwii
MACIEJ DOCZYK,
syn Piotra i Emilii
HUBERT K PA,
syn Ireneusza i Justyny
DOMINIKA BIELAWA,
córka Seweryna i Kamili
OLIWIA WERRA,
córka Zenona i Iwony
MARTA YDZIANOWSKA,
córka Piotra i Joanny
TYMON I IGOR ROS AWSCY,
synowie Leszka i Joanny
JAKUB PR DZI SKI,
syn Grzegorza i Emilii
FILIP LEMA CZYK,
syn Rafa a i Danuty

Modlitwa rodziców za dzieci

Bo¿e, Ty powo³uj¹c nas do ma³¿eñstwa, raczy³eœ je ubogaciæ potomstwem. Polecamy Ci gor¹co nasze najukochañsze dzieci. Oddajemy je pod
Twoj¹ Ojcowsk¹ opiekê, aby wzrasta³ w Twej œwiêtej bojaŸni , wiod³y
¿ycie prawdziwie chrzeœcijañskie i
przynios³y pociechê nie tylko nam ale,
i Tobie naszemu Stwórcy, i naszej Oj10

czyŸnie. Spójrz, Panie, wœród jakich
ludzi ¿yj¹. Udziel im pomocy i obrony,
nam zaœ dopomó¿, abyœmy œwiadomi
gro¿¹cych niebezpieczeñstw, przyk³adem naszego chrzeœcijañskiego ¿ycia
zdo³ali je doprowadziæ drogami cnoty i Bo¿ych przykazañ do nieba, gdzie
bêdziemy Ciê razem s³awiæ na wieki.
Amen.
GWIAZDA PRZEWODNIA

Wejherewsk . Nowym przewodnikiem
po ksi dzu Bogus awie
Kwasigrochu, który obecnie
zajmuje si przygotowaniami do postawienia tymczasowej kaplicy dla parafii Jezusa Chrystusa Kró la
Wszech wiata, zosta ksi dz
Marcin Wawrzynkowski.
Do Wejherowa dotar o
przesz o 200 p tników.
W maju go cili my
te uczestników X Diecezjalnego Konkursu Poezji Maryjnej, organizowali my wyjazdy do Pelplina na
peregrynacj Krzy a wiatowych dni
odzie y oraz do Wiela na odpust kalwaryjski.
Miesi c czerwiec,
chocia jeszcze si nie
sko czy , równie obfitowa w liczne wydarzenia.
Ksi a naszej parafii obchodzili kolejne rocznice
swoich wi ce kap skich, prze ywali my parafialny odpust Trójcy
wi tej. Sum odpustow
tradycyjnie sprawowa
Ksi dz Biskup Diecezjalny. 5 czerwca na Placu
Jana Paw a II odby o si
spotkanie z panem prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczy skim, który na Placu Jana Paw a II zaGWIAZDA PRZEWODNIA

ch ca mieszka ców Ko cierzyny do
pój cia na wybory do Europarlamentu a nast pnie
kwiaty przy pomniku Ojca wietego i modli
sie przed Cuownym Obrazem Matki Bo ej Ko cierskiej, której z
dzi kczynne wotum.
Kilka dni temu brali my
udzia w Uroczysto ci Najwi tszego Cia a i Krwi
Chrystusa po czonej z tradycyjn procesj , któr tego roku organizowa a parafia Zmartwychwstania
Pa skiego.
Trwa kapitalny remont wie y kocio a. Pocz tkowo w
planie by o tylko zamocowanie na nowo krzya, który przechyli si
podczas majowej wichury. Jednak po d szym
namy le Ksi dz Proboszcz zadecydowa o
generalnym remoncie
wie y i pokryciu jej
blach miedzian
Powoli przygotowujemy si do uroczysto ci
odpustowych ku czci
Matki Bo ej Królowej Rodzin, na które ju dzisiaj serdecznie zapraszamy. W
tym numerze zamieszczamy ju szczegó owy plan odpustu.
3

Inauguracja Roku Kap³añskiego
19 czerwca 2009 roku Benedykt XVI
zainaugurowa obchody Roku Kap skiego. Papie zach ca ksi y do naladowania w. Jana Marii Vianneya i
odnowienia idea ów ca kowitego powierzenia si Bogu i Ko cio owi. Papie
podkre la, e celem Roku Kap skiego jest o ywienie zapa u wewn trznej
odnowy wszystkich ksi y na rzecz silniejszego i bardziej wyrazistego wiadectwa ewangelicznego we wspó czesnym wiecie. Zaznacza, e s oni
ogromnym darem nie tylko dla Ko cioa, lecz tak e dla samej ludzko ci. Z
uznaniem przypomina wierno wielu z
nich, w tym swego pierwszego proboszcza u boku którego rozpoczyna pos ujako m ody ksi dz. Wskazuje na znaczenie cierpienia, w tym tych kap anów,
którzy znosz prze ladowania ze wzgl du na sw wierno Bogu. Ojciec wi ty wskazuje tak e na cierpienie Ko cio a
ze wzgl du na niewierno niektórych
swych s ug. Powoduje to wiele zgorszenia i odrzucenie Ko cio a. Wskazuj c
na wzór w. Jana Marii Vianneya, Benedykt XVI podkre la wielko kap stwa, jako daru i zadania. Mówi c o
metodzie duszpasterskiej proboszcza z
Ars papie apeluje, by dzisiejsi ksi a
uczyli si od niego ca kowitej identyfikacji ze sw pos ug , harmonizowania
swego ycia szafarza ze wi to ci powierzonej sobie pos ugi. Dotyczy to za4

równo nieustannej gotowo ci do pos ugi sakramentalnej, troski o dobro powierzonych sobie wiernych jak i dba oci o pi kno wi tyni parafialnej. Benedykt XVI wzywa te ksi y do wspó pracy ze wieckimi. ( ród o KAI)
Ks. Krzysztof

cik poezji religijnej
HOSTIA

Ze wzgórza patrzê
na bezkres œwiata
który jest tak wielki
zarazem ma³y
mieszcz¹cy siê w naszej d³oni,
a nie mo¿emy Go ogarn¹æ wzrokiem
w tym œwiecie
mieœci siê wszystko co dobre
mi³oœæ
szczêœcie
radoœæ
tym œwiatem jest Jezus
w Hostii utajony
ma³y lecz wszechmocny
ma³y lecz wszechogarniaj¹cy
mieszcz¹cy siê w naszej d³oni
lecz czêsto nie potrafimy Go dostrzec...
Agata S dzicka
GWIAZDA PRZEWODNIA

Kult Serca Jezusowego
Podstaw kultu Serca Jezusowego
przede wszystkim prawdy dogmatyczne o wcieleniu Syna Bo ego, o dziele
odkupienia i zbawienia. Do istoty kultu
Serca Jezusowego nale y mi
Boga i
bli niego oraz ekspiacja za grzechy. wi ty
Pawe pisze: „Mnie,
zgo a najmniejszemu
ze wszystkich wi tych, zosta a dana ta
aska: og osi poganom jako Dobr Nowin niezg bione bogactwo Chrystusa i
wydoby na wiat o,
czym jest wykonanie
tajemniczego planu,
ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy” (Ef
3,8-9). Nadprzyrodzone bogactwa mi oci maj sta si naszym udzia em:
„Niech Chrystus zamieszka przez wiaw waszych sercach; aby cie w mici wkorzenieni i ugruntowani,
wraz ze wszystkimi wi tymi zdo ali
ogarn duchem, czym jest Szeroko , D ugo , Wysoko i G boko ,
i pozna mi
Chrystusa, przewy szaj
wszelk wiedz , aby cie zostali nape nieni ca Pe ni Bo ” (Ef
3,17-19).
GWIAZDA PRZEWODNIA

Istot nabo stwa do Serca Jezusowego jest mi
Boga ku ludziom,
posuni ta a do ofiary krzy owej. To
misterium zawsze b dzie posiada o
swoj g bi i zmusza o do wzajemnej
mi ci, ofiary, wyrzecze i kochania bli nich.
Leonardo da Vinci powiedzia , e wielki jest cz owiek, gdy
wielka jest jego mi .
Wielko mi ci Boga
mierzy si Bo niesko czono ci , wielko chrze cijanina
mierzy si wype nianiem przez niego przykazania mi ci.
Bóg mi uje nas
mi ci odwieczn .
Ale od chwili Wcielenia Bóg mi uje nas tak e w nowy sposób - Sercem Jezusa, Boga, który sta
si cz owiekiem. Nigdzie Bóg nie jest tak
bliski cz owiekowi, jak w Sercu Jezusa.
Mamy by wszczepieni w Chrystusa,
jako latoro l w winny szczep. Wtedy
mo emy przynosi owoc i wtedy nasze
modlitwy stan si ho dem uwielbienia i
mi ci dla Serca, które tak bardzo nas
ukocha o.
Ks. Krzysztof
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Jak czêsto siê spowiadaæ?
Nauczanie Ko cio a nie pozostawia
tu adnych w tpliwo ci: coroczna spowied jest obowi zkiem chrze cijanina.
To dlatego dla osoby wierz cej nie istnieje pytanie: czy mam spowiada ?, ale
raczej problemem
mo e by : jak cz sto
powinienem chodzi
do spowiedzi?
wi adomo
grzechu, poznanie
swojej s abo ci, tego,
e nie radz sobie cz sto z najprostszymi
rzeczami i nie potrafi
sam uwolni si od z a,
musi zaowocowa
poszukiwaniem drogi
przebaczenia i uwolnienia od z a i grzechu.
Spogl damy z nadziej na Boga. I odkrywamy, e On pomy la o tym ju dawno, zostawi nam
otwart drog do swojego mi osierdzia:
sakrament pokuty i pojednania.
Gdy przestaj si spowiada , dzieje
si jedno z dwojga: albo dr c w ci ej wiadomo ci swojego grzechu coraz bardziej zapadam si w poczucie
winy, co staj si w ko cu nie do wytrzymania; albo uznaj , e jestem „w porz dku”, nie robi w yciu niczego
strasznego, zasadniczo nie grzesz , wi c
spowied jest zb dna. Jedna i druga
postawa oddala mnie od Boga.
Ten, kto pozna Boga, nie zastanawia si nad sensem spowiedzi, wie, e
jest ona konieczna. Jak zatem cz sto
8

mamy si spowiada ? Czy wystarczy,
tak jak nakazuje nam Ko ció , spowiada si raz w roku? Dla duchowej wegetacji z pewno ci tak. Ale czy jest to
wystarczaj ce dola osoby, która pragnie
si rozwija ? Z pewno ci nie. Dla pe nego rozwoju duchowego konieczna jest
cz sta, regularna spowied np. raz w miesi cu
Spowied nie powinna jednak przekracza czasu, który
jestem w stanie obj
swoj pami ci , tylko
wtedy bowiem b
móg zrobi w sposób
ciwy i pe ny rachunek sumienia.
Pami tajmy te o
Jezusowych przypowie ciach o konieczno ci ci ego czuwania i nieustannej gotowo ci na spotkanie z Nim. Wiemy, e grzech ci ki
powoduje zerwanie naszej wi zi z Nim,
czyni c nas nieprzygotowanymi na to
spotkanie. Dlatego, Dy pojawi si taki
grzech. Powinni my postara si wyspowiada jak najszybciej, nie czekac na termin, który sobie wyznaczylimy, a ju na pewno nie powinni my odada spowiedzi do najbli szej okazji,
tj. do wi t lub do pogrzebu kogo bliskiego, bo mo e si zdarzy , e taka
okazja nigdy nie nast pi.
Ks. Krzysztof
GWIAZDA PRZEWODNIA

Mi³ujcie nieprzyjació³ waszych...
W Ewangelii zaleca si mi
nieprzyjació , w listach apostolskich mówi
si o tym, e mi
usuwa l k.. Jak daleko nale y posun si z t mi ci nieprzyjació ?
Mi
nieprzyjació
jest wspinaczk na najwy szy szczyt. Warto,
aby w tej duchowej „w drówce” jeszcze bardziej
przygl da si samemu
Jezusowi. Jak On – nasz
Mistrz – realizuje przykazanie mi ci nieprzyjació ? W sposobie budowania relacji z poszczególnymi osobami mo emy dostrzec co , co mo na by nazwa
stopniowaniem mi ci. Jest grupa ludzi,
do których Jezus zwraca si tylko z nauk ogóln , spo ród tej grupy wybiera
kilkunastu, którym t nauk wyja nia.
Z kolei z grona aposto ów wybiera jeszcze trzech (Piotra, Jakuba i Jana) i im
ods ania swoje tajemnice (np. na górze
Tabor). S jednak w sercu Jezusa jeszcze takie sprawy, w które nie wprowadza adnego cz owieka – omawia je tylko z Ojcem na modlitwie.
Z tego krótkiego spostrze enia ju wida , e mi nie oznacza otwierania serca dla ka dego i w taki sam sposób. Zawsze trzeba kierowa si roztropno ci
(najwa niejsz cnot chrze cija sk ). Powierzenie komu swoich wa nych spraw
GWIAZDA PRZEWODNIA

musi wi za si z zaufaniem, a to nie jest
bezwzgl dny warunek mi ci. Taki przyad: Gdy rodzice odprowadzaj pierwszoklasist do szko y to znaczy, e nie
ufaj , i móg by bezpiecznie sam przej
przez ruchliwe ulice. Ale to
wcale nie znaczy, e ten
brak zaufania jest brakiem
mi ci – wr cz przeciwnie
– to ograniczone zaufanie
jest dla dobra dziecka.
W czym zatem powinna
przejawia si mi
nieprzyjació ? Na pewno
w modlitwie (do tego zach ca sam Jezus), dalej
w szacunku dla osoby,
w cierpliwym znoszeniu
przeciwno ci („Je li kto uderzy ci w policzek, nadstaw mu drugi”), ale te i w roztropnym przeciwstawieniu si z u (Pan Jezus uderzony w twarz podczas przes uchania broni si : „Dlaczego mnie bijesz?!”).
Najwy szy akt mi ci – ofiara z w asnego ycia – nie odnosi si do nieprzyjació
– do takiego po wi cenia Jezus nawet nie
zach ca uczniów. Mówi natomiast: „Nie
ma wi kszej mi ci, gdy kto ycie oddaje za przyjació swoich”. „Mi
usuwa l k” nale y rozumie w tym sensie, e
cz owiek, który kocha nie boi si , e co
straci w spotkaniu z drugim cz owiekiem,
nie boi si o siebie, bo ufno sw pok ada w Panu, który jest ród em Mi ci.
Ks. Krzysztof
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UROCZYSTOŒCI ODPUSTOWE
MATKI BO¯EJ KOŒCIERSKIEJ

18.00 - Msza w. wieczorna
WTOREK - 8 LIPCA
DZIE

RODA - 9 LIPCA
DZIE CHOREGO
6.30, 7.00, 7.30, - Msze w. poranne

KRÓLOWEJ RODZIN

6.30, 7.00, 7.30, 8.30 - Msze w. poranne

8.30 - Msza w. dla chorych z b ogoawie stwem lourdzkim

KOŒCIERZYNA 3-8 LIPCA 2009

16.00 - Msza w. dla m odzie y - szczególnie bierzmowanych i maturzystów

16.00 - Msza w. dla chorych z b ogoawie stwem lourdzkim

PI TEK - 4 LIPCA
CZUWANIE
21.00 - Ró aniec w intencji
rodzin na Placu Jana Paw a II

18.00 - Msza w. wieczorna
NIEDZIELA - 6 LIPCA
RODZINNE

18.00 - Msza w. wieczorna
Zaprasza
Ks. Marian Szczepi ski
Kustosz Sanktuarium

18.00 - Msza w. wieczorna

OGOS AWIE STWA

22.00-24.00 - czuwanie indywidualne w ko ciele przed
askami s yn cym obrazem
Matki Bo ej Ko cierskiej

6.30, 8.00, 9.30, 11.00,
12.30, 14.00 - Msze w.

24.00 - Msza w. w intencji
wszystkich ofiarodawców i
dobroczy ców

15.30 - Msza w. z udzia em
ma ych dzieci i matek oczekuj cych potomstwa; po
Mszy w. specjalne b ogos awie stwo
18.00 - Msza w. wieczorna

SOBOTA - 5 LIPCA

19.00 - Koncert na Placu Jana Paw a II

ÓWNE UROCZYSTO CI
6.30, 8.00, 9.30 - Msze w. poranne
9.00-11.00 - powitanie pielgrzymek
przed obrazem Matki Bo ej Królowej
Rodzin
11.00 - Nabo

stwo oczekiwania

11.45 - przywitanie Pielgrzymek na Placu Jana Paw a II

12.00 - UROCZYSTA SUMA ODPUSTOWA POD PRZEWODNICTWEM
J.E. KSI DZA BISKUPA DIECEZJALNEGO JANA BERNARDA SZLAGI
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PONIEDZIA EK - 7 LIPCA
MODLITWA ZA KAP ANÓW I
O NOWE POWO ANIA
6.30, 7.00, 7.30, 8.30 - Msze w. poranne
16.00 - Msza w. o powo ania kap skie i za kap anów pod przewodnictwem
J.E. Ksi dza Biskupa Diecezjalnego
Jana Bernarda Szlagi; zapraszamy rodziców kap anów i kleryków z ca ej diecezji
GWIAZDA PRZEWODNIA

Przynieœ ka¿demu to, czego mu potrzeba
Nam, którzy œmia³oœæ mamy Ciebie prosiæ,
wyjednaj naszych grzechów odpuszczenie.
Chorym przynieœ, Matko, uzdrowienie,
Tym, którzy siê dobrze maj¹ wdziêcznoœæ i mi³oœæ Bo¿¹.
Sk³óconym daj pojednanie,
a tym, co ¿yj¹ w zgodzie wytrwa³oœæ w niej i sta³oœæ.
Udrêczonym i zniechêconym u¿ycz pokrzepienia.
Tym, którzy upadaj¹, daj podniesienie z upadku;
tym, którzy prosto stoj¹, daj trzymaæ siê dobrze,

GWIAZDA PRZEWODNIA

a tym, co s¹ szczêœliwi, daj niech im siê dobrze wiedzie.
a nieszczêœliwi niech doznaj¹ pociechy i pomocy.
Kieruj szczêœliwie ca³ym naszym ¿yciem
i uczyñ nas godnymi jasnoœci Twoich œwiêtych.
Wtedy zaœpiewamy dla Ciebie pieœni dziêkczynienia
na chwa³ê Twego Syna, który jest Bogiem
razem z Ojcem odwiecznym i Duchem Œwiêtym
teraz i na zawsze przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
Najs tarsza zachowana modlitwa maryjna ( III w. ).
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