
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 
 

NR 8; XXX NIEDZIELA ZWYKŁA - 29 PAŹDZIERNIK 2017 
Wj 22.20-26; Ps 18; 1 Tes 1,5c-10; Mt 22,34-40 
 

Pozwól mi Panno święta chwalić Ciebie... (cz. 1) 

 

  13 maja 1917 r. to dzień, który 
otworzył sześć spotkań dzieci z Maryją, 
zakończonych „cudem słońca” 13 
października. Bogactwo orędzia i 
objawień w Fatimie, nie da się ogarnąć w 
kilku słowach. W dzisiejszym numerze 
skupimy się na prośbie Matki Bożej 
dotyczącej Nabożeństw do Jej 
Niepokalanego Serca. Pierwszą 
wzmiankę o tym nabożeństwie 
znajdujemy w relacjach z trzeciego 
objawienia w miejscowości Cova da Iria. 
Maryja ukazała dzieciom wizję piekła i 
powiedziała: „Widzieliście piekło, dokąd 
idą dusze biednych grzeszników. Aby je 
zbawić, Bóg chce ustanowić w świecie 
nabożeństwo do mego Niepokalanego 
Serca. Jeżeli zostanie zrobione to, co wam powiem wiele dusz będzie 
zbawionych i nastanie pokój”.  
              10 grudnia 1925 r. Maryja ukazała się Łucji w Pontevedra w 
Hiszpanii i powiedziała do niej: „Córko moja spójrz, Serce moje 
otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i 

Intencje mszalne: 30.10 - 05.11 
 

Poniedziałek, 30 październik  2017 
700    śp. Mirosław Załęski (27 Msza św. Gregoriańska) 
1800 W intencji Ani (25 rocz. urodzin), Tomka (9 rocz. urodzin), oraz mamy 
Małgorzaty z prośbą o Boże błogosławieństwo 
Wtorek, 31 październik 2017 
700  śp. Mirosław Załęski (28 Msza św. Gregoriańska) 

1800 śp. Jadwiga Waczkowska (30 dzień po pogrzebie) 
Środa, 01 listopad 2017 - „Wszystkich Świętych” 
800   śp. Wiktor Borejko (15 rocz.) 

930  śp. z rodz. Klimuk: Wacław, Anna, Roman, Wiesław, Janusz, Władysław 
1100 śp. Mirosław Załęski (29 Msza św. Gregoriańska) 
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych 
Czwartek, 02 listopad 2017 – „Pierwszy Czwartek Miesiąca” 
700  śp. Mirosław Załęski (30 Msza św. Gregoriańska) 
1800  Msza święta zbiorowa za zmarłych 

Piątek, 03 listopad 2017 – „Pierwszy Piątek Miesiąca” 
700 

1800  Msza święta zbiorowa za zmarłych 
1800  śp. Hubert Bartosewicz, Witold i Bogdan, Bożena z obojga stron 
Sobota, 04 listopad 2017 – „Pierwsza Sobota Miesiąca” 
700   
1800  Msza święta zbiorowa za zmarłych 
1800 śp. Marek Pacer (1 rocz.) 
Niedziela, 05 listopad  2017 
800 śp. Jadwiga Manelska (2 rocz.), Tadeusz Manelski 
930 śp. Cecylia Kalinowska (11 rocz.), Brunon Kalinowski, Jan Krasowski  
1100  śp. Adam, Czesława, Henryk Kostrzewa i rodzice z obojga stron 
1230 Żywy Różaniec 
1230 śp. Grzegorz Jakubik 
1800 Msza święta zbiorowa za zmarłych 

Kalendarz liturgiczny: 

01XI  Wszystkich 
Świętych 

02 XI  wspomnienie 
wiernych 
zmarłych 

05 XI  św. Karola 
Boromeusza 

 

"Rzecz to święta i 
pobożna modlić się za 
zmarłych, aby zostali 

uwolnieni od 
grzechu!". 

 
 
 
 
 

Por. 2 Mch 12,45 
 



niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty, staraj się nieść mi 
radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z 
łąskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez 5 
miesięcy w pierwsze soboty miesiąca odprawią spowiedź, przyjmą 
Komunię świętą, odmówią 1 Różaniec i przez 15 minut rozmyślania 
nad tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji 
zadośćuczynienia”. 
           Tak więc istotą nabożeństwa jest wynagrodzenie za grzechy 
ludzi, których nawrócenia pragnie Maryja. Ona chce ocalić przed 
wiecznym potępieniem jak największą liczbę ludzi. 
            W naszym kościele w roku 100-lecia objawień fatimskich 
powstały nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi. Przez 
uczestnictwo w tej wspólnej modlitwie wynagradzamy Maryi i Panu 
Jezusowi pięć różnych zniewag i bluźnierstw, które tak mocno 
zakorzeniają się we współczesnym świecie. Są to: 
- bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu poczęciu NMP 
- bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu 
- bluźnierstwa przeciw Jej Boskiemu Macierzyńswu 
- bluźnierstwa tych, którzy starają się zaszczepić w sercach dzieci 
obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do Niepokalanej Matki 
- bluźnierstwa tych, którzy znieważają Matkę Bożą w Jej świętych 
wizerunkach 
           Gdy rozpoczniemy przeżywanie tego nabożeństwa módlmy 
się słowami, które Maryja podyktowała dzieciom w Fatimie: „Jezu, to 
z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i dla 
zadośćuczynienia za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu 
Sercu Maryi. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich do włączenia się do tego 
wielkiego dzieła ratowania dusz, których imiona zna tylko Bóg – a 
może i my kiedyś poznamy.  

 

                         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne  

 
 
 
 

1. Zapraszamy w te ostatnie dni października na różaniec codziennie 
o godzinie 17:30.  

2. W środę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Tego dnia 
Msze św. w naszym kościele według porządku niedzielnego. Nie 
będzie tylko Mszy św. o godzinie 12:30. O godzinie 13:00 
odbędzie się procesja na cmentarzu, po której  będzie możliwość 
poświęcenia krzyży nagrobnych i pomników. 

3. W czwartek przypada wspomnienie Wiernych Zmarłych. 
Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Zapraszamy na Mszę 
św. o godzinie 7:00 oraz 18:00. Od Uroczystości Wszystkich 
Świetych przez osiem dni za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za 
zmarłych można uzyskać Odpust Zupełny 

4. Na ławkach kościoła są wyłożone koperty z kartkami na 
wypominki i Mszę świętą  zbiorową w miesiącu listopadzie. 
Czytelnie wypisane kartki - z datą kiedy rodzina zgromadzi się na 
modlitwie - prosimy wrzucać na tacę podczas Mszy św.  

5. W każdy wieczór listopadowy będziemy modlić się za naszych 
zmarłych; o godzinie 17:30 na różańcu (wypominki), następnie na 
Mszy świętej zbiorowej o godzinie 18:00. Zachęcamy do wspólnej 
modlitwy. 

6. W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota 
Miesiąca. W czwartek pamiętamy o wszystkich powołanych do 
służby Bożej.W piątek – czcimy Serce Pana Jezusa - możliwość 
Spowiedzi od godziny 17:00. Msza św. o godzinie 18:00 
(zachęcamy rodziców aby przypomnieć o tym dzieciom i 
młodzieży). Tego dnia odwiedzimy również naszych chorych 
parafian. W Sobotę zapraszamy na poranną Mszę św. ku czci 
Najświętszej Maryi Panny po której odbędzie się nabożństwo 
fatimskie. 

7. W minionym tygodniu odeszła do wieczności: 
Śp. Wanda Bielińska – lat 69, z ul. Grottgera 
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie… 
 


