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Miłosierdzie jest kwiatem 

miłości; Bóg jest Miłością,                

a miłosierdzie jest jego 

czynem, w miłości się 

poczyna, w miłosierdziu się 

przejawia. Na co spojrzę, 

nawet sama sprawiedliwość 

Boża mówi mi o Jego 

niezgłębionym miłosierdzi, 

bo sprawiedliwość wypływa          

z miłości. 

Św. Siostra Faustyna                       

( DZ.651) .  

Co by się stało ze mną, gdyby 

nie miłosierdzie Twoje i nie 

owa cierpliwość, z jaką dotąd 

znosisz. Użycz i mnie ducha 

cichości, abym w nim mówił, 

żył i działał.  
 

Bł. Michał Sopoćko                         
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117 rocz. urodzin św. Faustyny Kowalskiej   
  

 

 

 

117 rocz. urodzin św. 

Faustyny i 75 rocz. 

powołania Zgromadzenia 

SJM  

Program:  

 
11.00.-11-45. – wejście 

pielgrzymek  

12.00. Msza św. na placu 

kościelnym  

13.30.- 14.45. przerwa na 

posiłek w Miasteczku 

Pielgrzyma 

14.45. – Inscenizacja o tym 

jak rodziło się 

Zgromadzenie  

Koronka do Miłosierdzia 

Bożego  

15.30. Błogosławieństwo                              

i rozesłanie pielgrzymów 

 
O godz.  11.00.  14.30. i 

15.30. Siostry opowiedzą o 

sanktuarium  

 

Spowiedź od 11.00.- 15.30.   

 

 

NOWY PORZĄDEK ODPRAWIANIA MSZY ŚW.                 

I NABOŻEŃSTW OD 1 WRZEŚNIA 2022 R. 

 

Msze św. w niedziele:   (w okresie wakacyjnym bez zmian)                                    

8.00.  ( oprócz Bożego Narodzenia i Wielkanocy, Bożego Ciała i 

Wszystkich Świętych)                                                                                                         

10.30. Suma                                                                                                                                                                   

12.00.  z udziałem dzieci ( oprócz Bożego Ciała i Wszystkich 

Świętych)                                                                                                                                                                                                                                                                         

18.00.   

9.00.Wierzbówek                                                                                                                                                 

9.00. Nawrocko                                                                                                                                                                   

10.15. Dalsze  

II Niedziela Miesiąca dla Wspólnoty Najświętszego Sakramentu 

i Maryi Niepokalanej  o północy                                          

III Niedziela Miesiąca dla Czcicieli Miłosierdzia Bożego o godz. 

15.00. poprzedzona Koronką do Miłosierdzia Bożego.   

Msze św. niedzielne zamówione o godz. 7.30. będą odprawiane 

w koncelebrze o 8.00. Msze, które zostały zamówione  o 9.00. 

będą odprawione  także w koncelebrze o godz. 8.00. lub o godz. 

12.00. Intencje zostaną rozpisane w tych godzinach. Jeśli zajdzie 

potrzeba zmiany prosimy o zgłoszenie się do zakrystii.  

Msze św. w dni powszednie:                                                                        

7.00. i 18.00. W sobotę Msza św. o 18.00.  niedzielne                                                   

( czwartkowe w kaplicy poza adwentem i okresem wakacyjnym) 

Dodatkowo w soboty Msza św. o 11.00.                                                                                                                                                                                                               

Zmiana tajemnic różańcowych i różaniec w I Niedzielę Miesiąca 

o 10.00. Msza św. o 10.30. w int. wspólnoty różańcowej  

NABOŻEŃSTWA STAŁE I OKRESOWE O 17. 30.                                                              

- Godzinki do NMP  - niedziela - 7.40.                                                                                                                             

- wtorek do Miłosierdzia Bożego, środa Nowenna do MBNP,  

majowe, czerwcowe i różaniec październikowy,   wypominki 

codziennie o 17.30.                                                                                                  

- Różaniec:                                                                                                                                                             

poniedziałek, czwartek, sobota 17.30.  ( w okresie wakacyjnym 

w sobotę o 10.30.)                                                                                                                    

wtorek, środa i piątek 17.00.                                                                                                                                                      

MSZE ŚW. ZBIOROWE:                                                                                              
5 dnia miesiąca ku czci św. Faustyny                                                                                                                                     

15 dnia miesiąca ku czci bł. Michała Sopoćki                                                                                                                                 

19 dnia miesiąca ku czci św. Józefa                                                                                                                                    

II  sobota miesiąca o godz. 11.00. tylko za zmarłych. 

Spowiedź  - 20 min.  przed każdą Mszą św.  

CHRZTY:                                                                                                                                                                
II Niedziela Miesiąca godz. 10.30.                                                                                                                                      
III Sobota Miesiąca godz. 11.00.                                                                                                                             
Boże Narodzenie i Wielkanoc 10.30. 

 

 

 

 

 

 

„Widziałam nieduży kościołek,  a przy nim nieduże 
zgromadzenie; błogosławić będę szczególnie okolicy 
tej, gdzie klasztor ten będzie” – napisała św. s. 
Faustyna w „Dzienniczku” 536, 570. 

 
Udałem się do Myśliborza z wielkim zainteresowaniem, jako do 

pierwszego domu zgromadzenia, o którym mi mówiła s. 

Faustyna  i szkicowo opisała go nawet w swoim Dzienniku. Na 

dworcu spotkały mnie z wielką radością owe kandydatki                         

i poprowadziły do kościółka w pobliżu, przy którym ujrzałem 

dość obszerny dom piętrowy z małym ogrodem owocowym. 

Poszedłem nasamprzód do kościoła i ku wielkiemu zdziwieniu 

spostrzegłem w ścianie ołtarzowej okno  z nieco uszkodzonym 

witrażem przedstawiającym konanie Pana Jezusa na krzyżu. 

Przyglądałem się  z radością i zdumieniem, albowiem siostra 

Faustyna mówiła mi o takim kościółku i witrażu, przy którym 

będzie siedziba pierwszego domu nowego zgromadzenia. 

Zdumiałem się jeszcze bardziej, gdy wszedłem do tego domu                      

i oglądałem pokoje na parterze i piętrze, doskonale dostosowane 

do życia wspólnego kandydatek”. 

 (M. Sopoćko, Wspomnienia     z przeszłości, wrzesień 1947 r.) 

 

 

9 czerwca 1935 r. w „Dzienniczku”  św. Faustyna 

Kowalska napisała: „Wieczorem… usłyszałam te słowa: 

'Będziesz wypraszać z towarzyszkami swymi miłosierdzie 

dla siebie i świata. Zrozumiałam, że nie będę                               

w Zgromadzeniu, w którym obecnie jestem” (Dz. 435). 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Bóg stawia przed s. 

Faustyną zadanie jakby ponad Jej siły: „Jezu, przecież Ty 

najlepiej wiesz czym jestem i zaczęłam niemoce swoje 

wyliczać przed Bogiem i zasłaniałam się nimi, aby 

wymawianie moje uznał, że jestem niezdolna do spełnienia 

zamiarów Jego. Wtem usłyszałam te słowa: Nie lękaj się, ja 

sam uzupełnię wszystko, czego tobie nie dostawa” 

(Dz.435). To delikatne tchnienie Ducha, którego Święta 

doświadczyła, będzie przybierało z każdym dniem na sile. 

Już 29. czerwca tegoż roku s. Faustyna usłyszała słowa 

Jezusa: „Pragnę, aby zgromadzenie takie było” (Dz. 437). 

Miało to miejsce w Wilnie w czasie jednej z rozmów 

duchowych, jakie przeprowadzała ze swym 

spowiednikiem,  ks. Michałem Sopoćką. S. Faustyna była 

przekonana, że Jezus mówi do niej nie tylko bezpośrednio, 

ale także posługuje się ludźmi. Ze szczególną wiarą 

przyjmowała słowa spowiednika. W tym przypadku Pan 

Jezus wyraźnie posłużył się jego osobą. Zapisała: „kapłan 

ten jest kierowany przez Ducha Bożego, przeniknął 

tajemnicę duszy mojej i najskrytsze tajemnice, które były 

między mną i Bogiem, o których mu jeszcze nigdy nie 

mówiłam, a to dlatego nie mówiłam, że ich sama dobrze nie 

rozumiałam i nie nakazał mi Pan wyraźnie, abym to 

powiedziała. Tajemnica ta jest taka, że Bóg żąda, aby było 

zgromadzenie takie, aby głosiło Miłosierdzie Boga światu i 

wypraszało je dla świata. Kiedy mnie zapytał ten kapłan, 

czy nie miałam takich natchnień, odpowiedziałam, że 

wyraźnych nakazów to nie miałam, jednak w jednej chwili 

przenikało jakieś światło do duszy mojej i przyszło mi 

zrozumienie, że Pan mówi przez niego” (Dz. 436). 

Następnego dnia (30 IV) podczas Mszy św. miała wizję 

Jezusa, który zażądał, „aby było zgromadzenie to jak 

najprędzej założone i ty w nim żyć będziesz z 

towarzyszkami swymi. Duch Mój będzie regułą życia 

waszego. Życie wasze ma być na mnie wzorowane, od 

żłóbka, aż do skonania na krzyżu. Wniknij w tajemnice 

Moje i poznasz przepaść miłosierdzia Mojego ku 

stworzeniom i niezgłębioną dobroć Moją – i tę dasz poznać 

światu. Będziesz przez modlitwę pośredniczyć między 

ziemią a niebem” (Dz. 438). 

 

 

 

 

Powołanie Zgromadzenia 
Sióstr Jezusa Miłosiernego 
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XIX  NIEDZIELA ROKU - 07.08.                                                                     

730    o złamanie przekleństwa w rodzinie oraz wszystkich skutków                    

i konsekwencji                                                                                                          

900    + Józef Lenkiewicz   w 5 rocz.                                                                                                                              

1100  za parafian                                                                                                                            

1800  + Irena, Roman Matysiak                                                          

1000  Dalsze  - int. wolna                                                                                                                                   

1200 Wierzbówek  -   int. wolna  

PONIEDZIAŁEK- 08.08. – Św. Dominika, prezbitera                                                                                        

800  za zmarłych z rodziny i za żyjących o Boże błog.                                                                                                                      

800  o złamanie przekleństwa w rodzinie oraz wszystkich skutków                     

i konsekwencji                                                                                                                                   

1800  + Salomea Szkutiak w 30 dzień po pogrzebie  

WTOREK  - 09.08.  –  Św. Teresy Benedykty od krzyża, 

dziewicy i męczennicy                                                                                    
800      o złamanie przekleństwa w rodzinie oraz wszystkich skutków                      

i konsekwencji                                                                                                                             

1800  + Irena Borcuch w 17 rocz. ++ rodziców obojga stron  

ŚRODA - 10.08. – św. Wawrzyńca, diakona i męczennika                                                                                                

800 o złamanie przekleństwa w rodzinie oraz wszystkich skutków                     

i konsekwencji                                                                                                                                                                        

1800  + Piotr Porębski w 6 mc po śmierci  

CZWARTEK  - 11.08. – św. Klary, dziewicy                                                                                

800    o złamanie przekleństwa w rodzinie oraz wszystkich skutków                  

i konsekwencji                                                                                                                         

800  int. wolna                                                                                        

1800  + . Zbigniew Zając + Maria i Tekla Zerebeckie + Franciszek                         

i Michał Zerebeccy                                                                                                                                                        

PIĄTEK – 12.08. –                                                                                               

800   o złamanie przekleństwa w rodzinie oraz wszystkich skutków                     

i konsekwencji                                                                                                                     

800   o miłosierdzie Boże w int. córki i syna, o łaskę wiary i 

nawrócenia oraz o pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw 

rodzinnych                                                                                                               

1800  + Franciszka Baczuń w 20 rocz. + Jan Baczu i ++ rodziców 

obojga stron  

SOBOTA  - 13.08.                                                                                        

800  o złamanie przekleństwa w rodzinie oraz wszystkich skutków                      

i konsekwencji                                                                                                                               

800  int. wolna                                                                                        

1800 + Barbara, Edyta, Cyryl, Wojciech, Hieronim, Mieczysław,  

Henryk   ++ Pełków, ++ rodziców z obojga stron                                                                                                      

1900 Wierzbówek  – o złamanie przekleństwa w rodzinie oraz 

wszystkich skutków i konsekwencji      

 

 

 

                                                                                                          

 

 
 

 

 

Intencje mszalne 

  

 
 

MSZE ŚW W OKRESIE WAKACYJNYM                                  
 

KOŚCIÓŁ  PARAFIALNY 
niedziela  - 7.30; 9.00; 11.00; 18.00.                                                                                                           

dni powszednie - 8.00;  18.00.   
    
                                                                                               

NAWROCKO 
NIEDZIELNE MSZE ŚW. ODPRAWIANE o 9.00.   

 
15 SIERPNIA ODPSUT - Wniebowzięcie NMP- 12.15.  
 

DALSZE 
NIEDZIELNE MSZE ŚW. ODPRAWIANE W SOBOTY                        

o 19.00.  -  20.VIII;  
NIEDZIELA  o 10.00. i 15.08.Wniebowzięcie NMP 
 

WIERZBÓWEK 
NIEDZIELNE MSZE ŚW. ODPRAWIANE  W SOBOTY                       

o 19.00. - 13.VIII.  27.VIII  
NIEDZIELA  o  12.00. i 15.08. Wniebowzięcie NMP 

 
SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA                                                                                                                       

w kościele parafialnym 20 min. przed Mszą św.                            
w kościołach filialnych przed Mszą św.  

 
KANCELARIA PARAFIALNA 

poniedziałek – czwartek  
PO MSZY ŚW. WIECZORNEJ I PORANNEJ  

Także w sprawie pogrzebu  

Tele  531  749 730   
 

Wspólnota Żywego Różańca zaprasza do 

codziennego odmawiania różańca. 

 

INTENCJE  RÓŻAŃCOWE                                                       
na sierpień 2022:  

Intencja powszechna: Za małych i średnich 

przedsiębiorców. Módlmy się, aby mali                             

i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci 

kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli 

środki niezbędne do kontynuowania swojej 

działalności w służbie społeczności, w których 

żyją.  

Intencja parafialna: za Zgromadzenie Sióstr 

Jezusa Miłosiernego.  Módlmy się, aby 

zgromadzenie rozwijało się pomyślnie dla dobra 

wiernych.  

Za odmówienie jednej części Różańca św.                               

w kościele lub kaplicy można zyskać łaskę 

odpustu zupełnego. 

 

 
Modlitwa różańcowa w każdy                                               

I Czwartek Miesiąca o godz. 17.30. 
Zapraszamy rodziców do wspólnej modlitwy. 
Nie zwlekaj i daj dziecku to, co najlepsze! 

 
Jeżeli pragniesz dołączyć, by modlić się za 

swoje dzieci wystarczy wysłać sms-a, 
zadzwonić do animatorki Lucyny  

501 311 678 

XX  NIEDZIELA ROKU - 14.08.                                                        

730 + Jadwiga Szeląg w rocz. ++ z rodz. Szeląg i Raków                                                                                                                           

900   +.Maria Broda                                                                                                                                          

1100    za parafian                                                                                                                                           

1800 +  Maria, Anna, Wojciech Chmiel                                                                                                                  

900  Nawrocko -  w int. Urszuli Habowskiej z okazji urodzin,                              

o Boże błog. i potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej.                                                                                                           

1000  Dalsze  + Jan oraz w int. Stanisławy Emerle, o zdrowie                                

i potrzebne łaski                                                                                                      

PONIEDZIAŁEK  - 15.08.   WNIEBOWZIĘCIE NMP – Matki 

Boskiej Zielnej. Poświęcenie pierwocin tego roku.                                                                                                      

730   + o Boże bł. dla Marii Kuźmitowicz z okazji imienin , o opiekę 

Matki Bożej                                                                                                                           

900   +.Anna i Franciszek Sohor + Zdzisław Piasecki                                                                                                                                          

1100    w int. Wojska Polskiego, Ojczyzny i o pokój na świecie                                                                                                                                          

1800   dziękczynno-błagalna za wstawiennictwem bł. Michała                                                                                                                   

1000 Dalsze  - za parafian                                                                                                                 

1200  Wierzbówek  - o złamanie przekleństwa w rodzinie oraz 

wszystkich skutków i konsekwencji                                                                                                                             

1215  NAWROCKO – ODPUST – za wspólnotę z Nawrocka  -         

1215   druga int. wolna -                                                                                                              

WTOREK  - 16.08.                                                                                                      

800   + Maria Bielecka w 9 rocz; Agnieszka, Maria, Jan z rodz. 

Żurkowskich                                                                                                                              

800   o nawrócenie Kuby i opiekę Matki Bożej w podziękowaniu za 

otrzymane łaski                                                                                                    

1800  + Eufrozyma Stawieraj  w 7 rocz; Józef w 54 rocz.  

ŚRODA - 17.08. –  Św. Jacka prezbitera                                                                                                                                                                               
800  w int. dusz czyśćcowych                                                                                     

800   o nawrócenie Michała i opiekę Matki Bożej w podziękowaniu 

za otrzymane łaski                                                                                                    

1800 o Boże błog. dla Sławomira w okazji urodzin                                                                                                                                                                  

CZWARTEK  - 18.08.                                                                                

800    w int. Anny o opiekę Matki Bożej i Boże błog.                                                                                                                         

800   w int. Sławka  o opiekę Matki Bożej w podziękowaniu za 

otrzymane łaski                                                                                                    

1800  + Jan Bartyszak w 7 rocz; Franciszka, Władysław, 

Władysława, Stanisław Wołoszyn, + Janina Kwiecień.                                                                                                                                                    

PIĄTEK – 19.08. – wotywa o św. Józefie                                                                                               

800  w int. P. Franciszka Kujawińskiego o Boże błog. zdrowie i 

potrzebne łaski dla całej rodziny                                                                                                                     

800   za ks. Michała  w podziękowaniu za otrzymane łaski  i opiekę 

Maryi                                                                                                  

1800  + Czesława Górecka, Cecylia, Mieczysław, Ireneusz, ++ z 

rodz. Góreckich, + Genowefa, Ireneusz i ++ z rodz. Piekarskich  

SOBOTA  - 20.08. – Św. Bernarda, opata, doktora Kościoła                                                                                        

800  w pewnej intencji                                                                                           

1100   + Łucja Szczygłowska w dniu pochówku                                                                                                                         

1700  pielgrzymka Rodziny Salezjańskiej                                                                                              

1830     ślubna                                                                                                                                                                     

1900 Dalsze  + Ksenia, Maria, Stefan, Mazur                                        
------------------------------------------------------------------------------                                                            

 

 

 

Sierpień obchodzony jest w polskim 

Kościele jako miesiąc trzeźwości. Obchodzimy wtedy 
wiele rocznic i świąt, zarówno religijnych, jak i 
państwowych. Zespół Konferencji Episkopatu ds. 
Apostolstwa Trzeźwości zachęca wszystkich katolików 
do podjęcia dobrowolnej abstynencji w intencji 
uwolnienia narodu od nałogów. Specjalne słowo 
skierował do wiernych biskup Tadeusz Bronakowski, 
przewodniczący zespołu.  

 

W apelu możemy przeczytać, że aż 13,5 proc. Wszystkich zgonów osób w wieku 
20-39 lat jest związanych ze spożywaniem alkoholu. „Tak wiele mówimy o inflacji, 
o rosnących cenach i trudnościach w domowych budżetach. A mimo to, co roku 
Polacy są w stanie wydać na alkohol ok. 40 mld złotych. To równowartość 2/3 
wydatków polskiego budżetu na obronność, a zdecydowanie więcej, niż w Polsce 
wydaje się na naukę   i szkolnictwo wyższe.” – pisze biskup Tadeusz Bronakowski. 
Duchowny ostrzega także przed popularnymi ostatnio napojami bezalkoholowymi, 
które przyzwyczajają młodzież do smaku, kształtu butelek i nazw popularnych 
trunków. Podkreśla także, jak wielu rodzinnym dramatom winny jest alkohol. 
„Wielki apostoł trzeźwości bł. kard. Stefan Wyszyński przypominał, że „Troska o 
trzeźwość, to Polska racja stanu”. Prosimy rodziny, by były szkołami trzeźwości. 
Wspólnoty parafialne miejscami ożywionego duszpasterstwa trzeźwości. Instytucje 
samorządowe i państwowe miejscami autentycznej troski o dobro narodu.” – 

czytamy w słowie biskupa. 

 

  

 

 

 

XXI  NIEDZIELA ROKU - 21.08.                                                        

730 + Filip Bogucki – rozpoczęcie Mszy św. gregoriańskich                                                                                                                        

900   +.Janina Kulikowska – Mudyś; + Bronisław Kulikowski ++ 

rodzice obojga stron                                                                                                                                        

1100    za parafian                                                                                                                                           

1800 +  Bogdan Klepsa ++ z rodz. Klepsów                                                                                                                   

900  Nawrocko  + Bernard Pilak                                                                                                           

1200  Wierzbówek   + Leokadia i Tadeusz Rogala   

PONIEDZIAŁEK- 22.08. –                                                                                         

800   w int. Bogu wiadomej o żywą wiarę dla rodzin i za polską 

młodzież                                                                                                                      

800    + Kamil Srokowski w 30 dzień po pogrzebie                                                                                                                      

1800  +   Filip Bogucki  ( 2)  

WTOREK  - 23.08.  –                                                                                      
800   o nawrócenie i światło Ducha Św. dla Justyny, Bogumiła i 

Maksymiliana                                                                                                          

800   o Boże błog. dla Marioli z prośbą o pomyślne rozwiązanie 

trudnych spraw życiowych                                                                                                                         

1800  +    Filip Bogucki  ( 3 ) 

ŚRODA - 24.08.                                                                                               

800 +   Filip Bogucki  ( 4 )                                                                                                                   

1800  int. P. Lucyny   

CZWARTEK  - 25.08. – 117  rocz. ur. św. Faustyny i 75 od 

założenia Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego                                                                                 

800  + babcia Ludwika i ++ z rodz. Szuba                                                                                                                            

800    w int. osób uzależnionych – KWC                                                                                                

1200  w int. pielgrzymów , +   Filip Bogucki  ( 5 )                                                                                                                    

1800   w int. Piotrusia Falkowskiego z okazji 5 rocz. urodzin                                                                                                                                                     

PIĄTEK – 26.08. – NMP Częstochowskiej                                                                                               

800  +   Filip Bogucki  ( 6 )                                                                                                                   

800   + Malwina Mucha w 30 dzień po pogrzebie                                                                                                  

1800  + Janina Popielnicka   

SOBOTA  - 27.08. – Św. Moniki                                                                                         

800  +   Filip Bogucki  ( 7 )                                                                                                                                                                                                              

1800      w int. s. Moniki z okazji imieni o Boże bł. i potrzebne łaski ( 

od Żywego Różańca)                                                                                                                                                                   

1900 Wierzbówek   - int. wolna       

XXII  NIEDZIELA ROKU - 28.08.                                                        

730 + za dusze w czyśćcu cierpiące                                                                                                                         

900   +. Bronisław i Leontyna Wesołowscy                                                                                                                                        

1100    za parafian                                                                                                                                           

1800 +  Janina Munda w 7 rocz.    

  900  Nawrocko  +                                                                                                           

1000   Dalsze  +   Filip Bogucki  ( 8 )     

PONIEDZIAŁEK- 29.08. –                                                                                         

800  + rodziców: Emilia i Ludwik                                                                                                                        

1800  +   Filip Bogucki  ( 9 )  

WTOREK  - 30.08.  –                                                                                      
800   +    Filip Bogucki  ( 10 )                                                                                                                                              

1800  + Anna, Stanisław Hołubiec, Zdzisław Piasecki, Zofia, 

Franciszek Sohor, ++ rodziców obojga stron, ++ Jadwiga i Jan Sohor  

ŚRODA - 31.08.                                                                                              

800   + Kamil Srokowski ( int. od Krzysztofa z rodziną z Jasła)                                                                                                                         

1800    +   Filip Bogucki  ( 11 )                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                   


