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  ... Bywa, że jesteśmy zagu-

bieni w tym świecie; osa-

czeni złymi wiadomościami, 

propagandą, nie czujemy 

się akceptowani przez in-

nych, albo nie potrafimy     

w pełni zaakceptować sa-

mych siebie, drugiego czło-

wieka, a nawet życia. 

   Poprzez wspólnie przeży-

tą renowację misji przed 

naszym odpustem możemy 

zastanowić się, czym jest 

życie; pochylić się nad jego 

niepowtarzalnością 

oraz pomyśleć o tym, jak 

szybko ono mija, i co po nas 

zostanie…? 

     Być może przemyślenia  

i modlitwa pomogą Tobie 

odnaleźć to co jest najważ-

niejsze, a niejednokrotnie 

zagubione w tym szalonym 

biegu za uciekającym cza-

sem i różnymi mirażami… 

warto zaplanować chwilę 

czasu z Bogiem, czasu za-

stanowienia się nad sobą     

i nad swoim życiem. 

   Zatrzymać się na chwilę, 

wyciszyć i zamyślić. 

   Spotkać Boga i spotkać 

się sam na sam ze sobą. 

Wtedy można usłyszeć Boga 

i siebie... 
 

RENOWACJA   

MISJI   

PARAFIALNYCH 

„Zgromadzeni na 
świętej wieczerzy” 

 

Prowadzi Saletyn:  
ks. Lesław Pańczak  

 

 
Niedziela  05.09.2021 

Dzień Eucharystii 
 

Wszystkie msze św. 

z nauką dla  

wszystkich 
 

Poniedziałek  06.09.2021 
Dzień Rodziny 

 
9:15 Msza św. z nauką 

dla wszystkich  

         

18:00 Msza św. z nau-

ką dla wszystkich  
 

20:30 Różaniec z roz-

ważaniem i Apel Ja-

snogórski  
 
 

 
 

 
Wtorek  07.09.2021  
Dzień św. Józefa 

 

9:15 Msza św. z nauką 

dla wszystkich  

         

18:00 Msza z nauką dla 

wszystkich 
 

20:30 Różaniec z roz-

ważaniem i Apel Jasno-

górski 

 
 

Środa  08.09.2021  
Odpust Narodzenia 

NMP - Dzień Maryjny 
     

Wszystkie msze św. z 

nauką dla wszystkich 

Msze św. będą o godz. 

6.30, 8.00, 9.15 , 10.30 , 

16:00 

 

17:30 Nabożeństwo do MB  
 

18:00  Msza św. z nau-

ką ogólną, odnowie-

niem przyrzeczeń w 5 

rocznicę ustanowienia 

MB Patronką Sędziszo-

wa Młp. 
 

Do użytku wewnętrznego 
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    Jezus pragnie, byśmy w swo-

im codziennym życiu doświad-

czali bliskości Jego Matki. Tej, 

która jest również naszą Matką 

i troszczy się o potrzeby wszyst-

kich swoich dzieci, która z Bo-

żego postanowienia jest Orę-

downiczką i Pośredniczką 

wszelkich łask oraz Mistrzynią 

życia duchowego. Która 

w życiowych zmaganiach nas 

wspomaga, w ciemnościach – 

prowadzi nas za rękę, w zwąt-

pieniu – rozpala w sercach Bo-

ży ogień, a w upadkach – pod-

nosi nas i dodaje nam odwagi, 

przede Mną każdy zakamarek 

swojego życia. W ten sposób 

pozwalasz Mi cię kształtować,  

a także pozwalasz Mi działać    

z tobą i przez ciebie. Moja 

obecność i Moje działanie obja-

wiają się w łagodności, w poko-

ju i w miłosierdziu. Chcę, abyś 

upodobnił się do Mnie ducho-

wo, tak jak Mój Jezus był po-

dobny do Mnie fizycznie. Jezus, 

patrząc na Mnie, widział dosko-

nałe odbicie wszystkich przy-

miotów i cnót swojego Ser-

ca. Ja, patrząc na ciebie, chcę 

ujrzeć Moje Niepokalane Serce 

odzwierciedlone w twoim. […]  

by powstać i kochać od nowa. 

Nasza bliskość z Maryją ma swe 

głębokie źródło w Jezusowych 

słowach skierowanych do Jego 

umiłowanego ucznia, św. Jana: 

„Oto Matka Twoja” (J 19,27) 

oraz w Jezusowym geście odda-

nia Jana Maryi, a Maryi – Ja-

nowi, w którym powinien się 

odnaleźć każdy z nas. 

   Każdy, kto ma odwagę „wziąć 

Maryję do siebie”, może przy-

jąć Jej słowa  jako zaadresowa-

ne do siebie: „Cieszę się, że 

chcesz naśladować Mojego sy-

na, św. Jana, zapraszając Mnie 

do swego domu, odsłaniając 

ROK 2021 WRZESIEŃ  
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Beatyfikacja kard. 

Stefana Wyszyńskiego 
i Matki Elżbiety Róży 

Czackiej  
Sługa Boży kard. Stefan 

Wyszyński zostanie beatyfi-

kowany razem z s. Elżbietą 

Czacką 12 września 2021 r. 

w Świątyni Opatrzności  

Bożej w Warszawie. 

 
   Kult maryjny Stefan Wyszyń-

ski wyniósł z domu rodzinnego 

od swoich rodziców. Śmierć 

matki w dziewiątym roku jego 

życia sprawiła, że Maryję obrał 

on za swoją duchową Matkę      

i Jej zawierzył całe swe życie: 

wiek młodzieńczy, kapłaństwo, 

posługę biskupią i prymasow-

ską. Odprawiając Mszę Świętą 

prymicyjną przed obrazem 

Marki Bożej Częstochowskiej 

na Jasnej Górze 5 sierpnia 1925 

roku, zaznaczył: „chcę mieć 

Matkę, która już będzie zaw-

sze, która nie umiera, aby sta-

nęła przy każdej mojej Mszy”. 

Wydaje się, że najważniejszym 

momentem w budowaniu oso-

bistej relacji z Maryją był dla 

kard. Wyszyńskiego okres 

uwięzienia (1953-1956). Na 

początku okresu internowania 

w Stoczku Warmińskim, 8 

grudnia 1953 r. Ksiądz Prymas 

dokonał „Aktu osobistego od-

dania się Matce Najświętszej”. 

Prosił w nim: „Święta Maryjo 

[…] przyjmij mnie na zawsze 

za sługę i dziecko swoje. Bądź 

mi pomocą we wszystkich mo-

ich potrzebach duszy i ciała 

oraz w pracy kapłańskiej dla 

innych. Oddaję się Tobie, Ma-

ryjo, całkowicie w niewolę,        

a jako Twój niewolnik poświę-

cam Ci ciało i duszę moją”. 

To całkowite oddanie się Ma-

ryi, wyrażone w słowach: 

„Wszystko postawiłem na Ma-

ryję” Kard. Wyszyński reali-

zował także w swojej posłu-

dze biskupiej i prymasow-

skiej. Pod koniec internowa-

nia w roku 1956 wyraził mi-

łość do Maryi w imieniu całe-

go Narodu Polskiego w for-

mie Jasnogórskich Ślubów 

Narodu. Celem tych ślubów 

było odnowienie życia chrze-

ścijańskiego przez wszystkich 

Polaków. Pogłębianie treści 

ślubów w czasie Wielkiej No-

wenny (1957-1965) przygoto-

wało naród do obchodów 

1000-lecia Chrztu Polski, któ-

rych kulminacyjnym punktem 

był „Akt oddania Polski w 

macierzyńską niewolę Maryi, 

Matki Kościoła za wolność 

Kościoła Chrystusowe-

go” (3.05.1966) i zobowiąza-

nie się Polaków do służby Ko-

ściołowi Powszechnemu. 

 

 
 

Róża Czacka urodziła 

się 22 października 1876 roku 

w Białej Cerkwi (obecnie 

Ukraina). Była szóstym          

z siedmiorga dzieci Zofii 

z domu Ledóchowskiej i Fe-

liksa Czackiego. 

W wieku 22 lat całkowicie 

traci wzrok. Uczy się alfabetu 

Braille’a, zapoznaje z najnow-

szymi osiągnięciami nauki       

o niewidomych, dużo podró-

żuje po Europie . W 1911 ro-

ku zakłada Towarzystwo 

Opieki nad Ociemniałymi, 

powstają: ochronka, szkoła 

powszechna, warsztaty, bi-

blioteka brajlowska oraz tzw. 

patronat, obejmujący na tere-

nie miasta dorosłych niewido-

mych i ich rodziny. 

Lata I wojny światowej Róża 

Czacka spędziła w Żytomie-

rzu. Był to dla niej czas swoi-

stych rekolekcji. Pojawiła się 

myśl o podjęciu życia zakon-

nego oraz o powołaniu nowe-

go zgromadzenia zakonnego, 

które służyłoby ludziom nie-

widomym. W 1917 roku Róża 

Czacka przyjmuje habit fran-

ciszkański i składa śluby. 

   Po uzyskaniu koniecznych 

pozwoleń przyjmuje kandy-

datki do nowego zgromadze-

nia, które od 1 grudnia 1918 

roku zaczyna istnieć jako 

Zgromadzenie Sióstr Fran-

ciszkanek Służebnic Krzyża. 

Jego charyzmatem staje się 

służba ludziom niewidomym   

i wynagradzanie za duchową 

ślepotę świata.  

   W 1922 roku, dzięki otrzy-

manej darowiźnie kilku mórg 

ziemi w Laskach, rozpoczyna 

budowę zakładu dla niewido-

mych – szkoła i warsztaty; 

powstaje dom macierzysty 

Zgromadzenia. 

   Do wybuchu II wojny świa-

towej, Laski kierowane przez 

Matkę Czacką stają się nowo-

czesną placówką dającą nie-

widomym wychowankom wy-

kształcenie podstawowe i za-

wodowe, pozwalające na sa-

modzielne i niezależne finan-

sowo życie, przywracające im 

ludzką godność. 

   W 1950 roku rozpoczyna się 

trwająca do śmierci choroba 

Róży Czackiej. Przekazuje 

kierownictwo swojej następ-

czyni i wspiera Dzieło modli-

twą i ofiarą cierpienia. Matka 

Elżbieta Róża Czacka zmarła 

w opinii świętości 15 maja 

1961 roku w Laskach. Została 

pochowana na cmentarzu, któ-

ry znajduje się na terenie 

Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Laskach. 
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Co słychać w moim Kościele? 

Jana Pawła II. 

Maria Cristina Cella Mocellin 

urodziła się w 1969 r. Myślała o 

powołaniu zakonnym, jednak, 

kiedy w liceum poznała swoje-

go przyszłego męża, zrozumia-

ła, że jej drogą jest rodzina. 

Jeszcze w szkole średniej leka-

rze zdiagnozowali u niej nowo-

twór. Nie przeszkodziło jej to   

w poślubieniu narzeczonego      

i ukończeniu edukacji. Chorobę 

udało się chwilowo powstrzy-

mać, jednak, gdy Maria była w 

ciąży z trzecim dzieckiem, no-

wotwór pojawił się ponownie. 

Młoda kobieta zgodziła się je-

dynie na takie leczenie, które 

nie zagrozi życiu dziecka. 

Zmarła w 1995 r. w wieku 26 

lat. 

Brat Placido Cortese urodził się 

w 1907 r. na wyspie Cres, nale-

żącej obecnie do Chorwacji. 

Jako młody ksiądz pracował    

w bazylice św. Antoniego        

w Padwie i redagował francisz-

kańskie czasopismo. W czasie 

II wojny światowej pomagał 

internowanym w obozach kon-

centracyjnych na terenie Włoch 

i organizował ich ucieczki. 

Wspierał także ukrywających 

się Żydów. Niemcy zauważyli 

działania o. Placido i aresztowa-

li go. Zmarł w koszarach SS    

w wyniku ciężkich tortur w li-

stopadzie 1944 r. 

Ojciec Święty uznał także hero-

iczność cnót Enrici Beltrame 

Quattrocchi, najmłodszej córki 

małżeństwa beatyfikowanego 

przez Jana Pawła II w 2001 r. 

„Ta rodzina szła drogą święto-

ści. Pokazuje, że jest to możli-

we, piękne i ma fundamentalne 

znaczenie dla dobra Kościoła     

i społeczeństwa” – mówił pa-

pież podczas Mszy beatyfika-

cyjnej. Enrica zamierzała wstą-

pić do zakonu, jak starsze ro-

dzeństwo, jednak jej powoła-

niem okazało się towarzyszenie 

rodzicom i praca społeczna. An-

gażowała się w wolontariat        

i działalność pedagogiczną. Jej 

życie było naznaczone choroba-

mi, trudnościami ekonomiczny-

mi, ale także codzienną modli-

twą i Eucharystią. W ostatnich 

latach życia poświęciła się po-

mocy małżeństwom przeżywa-

jącym kryzysy.  

• Po 59 dniach samotnej pieszej 

wędrówki do Rzymu dotarł 19-

letni Szymon Szymański, piel-

grzym z Pomlewa koło Gdań-

ska. Spał na ławkach, przystan-

kach autobusowych i na pleba-

niach. Jedną z ostatnich nocy 

swojej wędrówki spędził na pla-

cu św. Piotra razem z bezdom-

nymi. Szedł m.in. w intencji 

Kościoła w Polsce. Pytany skąd 

ten pomysł odpowiedział, że 

kilka razy uczestniczył w zorga-

nizowanych pielgrzymkach na 

Jasną Górę, ale to było dla nie-

go za mało. Tym razem, choć 

nie unikał znanych pielgrzym-

kowych szlaków i solidnie się 

przygotował, postanowił pójść 

w ślady Biedaczyny z Asyżu. 

„Chciałem być jak św. Franci-

szek” – wyjaśnia Szymon Szy-

mański.  

• 3 października 2021 r. kościół 

pw. Miłosierdzia Bożego         

w  naszym mieście zostanie 

ustanowiony Diecezjalnym 

Sanktuarium Miłosierdzia Bo-

żego. Uroczysta Eucharystia 

zostanie odprawiona o godz. 

11.00.  Duszpasterze wraz z ca-

łą wspólnotą parafialną serdecz-

nie zapraszają.  

Intencja papieska na wrzesień  

Intencja powszechna:  

Módlmy się, abyśmy wszyscy 

dokonywali odważnych wy-

borów na rzecz stylu życia 

powściągliwego i ekologicz-

nie zrównoważonego, ciesząc 

się z ludzi młodych, którzy 

się w to zdecydowanie anga-

żują.  

 

 

•Kustosz Sanktuarium Pani 

Rzeszowa zaprasza do udziału 

w uroczystościach ku czci Pa-

tronki Miasta. Uroczystości bę-

dą trwały od 8 do 12 września 

br. Suma odpustowa w Ogro-

dach Bernardyńskich zostanie 

odprawiona 12 września o godz. 

18.00 pod przewodnictwem bpa 

Damiana Muskusa OFM.  

•Pod hasłem „W Tobie są 

wszystkie me źródła” odbędzie 

się w dniach 5-12 września br. 

52. Międzynarodowy Kongres 

Eucharystyczny w Budapeszcie 

z udziałem papieża Franciszka. 

Na Kongresie będzie również 

obecnych dwunastu biskupów  

z Polski, w tym przewodniczący 

Konferencji Episkopatu Polski 

abp Stanisław Gądecki. 

• Oficjalnym dekretem Stolicy 

Apostolskiej Papież Franciszek 

uznał heroiczność cnót młodej 

matki, która nie zgodziła się na 

terapię mogącą zaszkodzić jej 

dziecku. Na ołtarze trafi już nie-

bawem także włoski franciszka-

nin i córka małżeństwa beatyfi-

kowanego 20 lat temu przez św. 
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ZAGADKA 

 

Uszereguj święta/uroczystości /nazwy zwyczajowe w chronologicznej kolejności, zaczynając 

od tego, które w ciągu roku liturgicznego występuje najwcześniej do tego, które jest najpóźniej. 

Literki przy każdym święcie utworzą rozwiązanie. 

 

Wniebowzięcie NMP                                                           S 

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi                    D 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP                       O 

Uroczystość NMP Królowej Polski                                    U 

Święto Narodzenia NMP                                                    T 

Matki Boskiej Gromnicznej                                                P 

Warto obejrzeć 

Wyszyński - zemsta czy przebaczenie. 

Jest rok 1944, w ferworze wojny poznajemy młodego księdza 

Wyszyńskiego, który niedawno został mianowany kapelanem 

oddziału na terenie Puszczy Kampinoskiej. Równolegle działa 

on w powstańczym szpitalu. Wszyscy znają go tam pod pseudo-

nimem "Radwan II". Wojenna rzeczywistość jest dla ks. Wy-

szyńskiego kuźnią charakteru, walką o nadzieję i miłość, szcze-

gólnie wobec nieprzyjaciół. Jak w wojennej codzienności mamy 

wybaczać – pyta bohater, zwracając się do Źródła swego powo-

łania. W czasie krytycznych sytuacji takich jak rewizja szpitala 

przez oddziały SS czy podczas łapanki, Wyszyński staje w obli-

czu próby. Stara się dzielnie wspierać swoich kompanów, doda-

jąc im nadziei. Widziana w oddali płonąca Warszawa i przyno-

szone przez wiatr spalone fragmenty książek przypominają         

o trwającym w mieście Powstaniu. Kolejne transporty rannych ze stolicy wymagają natychmiasto-

wej opieki, a niemieckie patrole przeczesują teren w poszukiwaniu wycofujących się bohaterów.     

W tych niezwykle trudnych czasach hartuje się siła ducha i wielkość serca przyszłego Prymasa Pol-

ski. W ogłuszającym huku ostrzałów artyleryjskich, przy łóżkach rannych Powstańców, czy podczas 

mrożących krew w żyłach spotkań z bezdusznymi hitlerowskimi żołnierzami – wiara ks. por. Wy-

szyńskiego się hartuje i kształtuje. "Wyszyński - zemsta czy przebaczenie" to opowieść o człowieku, 

który w obliczu wojny musi dokonywać trudnych wyborów i odpowiedzieć sobie na pytanie "Jak 

miłować nieprzyjaciół, kiedy przyszło nam do nich strzelać? (źródło: www.filmweb.pl)  
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