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NARODZENIE 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY  
– 8. Września 
 

         Rodzicami Matki Bożej  
są św. Joachim i św. Anna. 
Małżonkowie przez długi czas 
byli bezdzietni.  
Jak przepowiedział Anioł,  
św. Anna, ku zdumieniu 
sąsiadów, pomimo swego 
wieku urodziła dziecko i była to 
Maryja. Święte małżeństwo 
otoczyło Ją wielką miłością. 
Maryja zaręczyła się ze św. 
Józefem, cieślą z Nazaretu. 
Jeszcze przed dniem ślubu stała  
się Ona brzemienną.  Anioł 
objaśnił św. Józefowi, że  
poczęcie Pana Jezusa dokonało  
się za sprawą Ducha Świętego. 
Św. Józef wziął Maryję za żonę i 
żył z Nią w małżeństwie 
dziewiczym („małżeństwo 
Józefowe”).  
         Każde istnienie jest przez 
Boga chciane i każde ma sens. 
Bóg powołuje do życia i 
każdemu daje do wypełnienia 
określoną misję. Chodzi tylko o 
to, aby odkryć powołanie i  
wypełnić je wielkodusznie, jak 
Maryja. Maryja nie od razu 
wiedziała, do jakich celów 
stworzył Ją Bóg. Zostało Jej to 
objawione później. Od 
początku jednak towarzyszyło 
Jej przekonanie o powołaniu do 
życia i miłości Boga. Gdyby nie 
ta wiara, nie zrealizowałaby 
swej szczególnej misji.  
 

Myśląc o tym miesiącu przychodzą na pamięć dwa 
wydarzenia. Pierwsze radosne, choć okupione krwią polskiego 
oręża – Wiktoria Wiedeńska z 1683 r. i drugie smutne, również 
okupione krwią polskiego żołnierza i cywilów – zakończenie 
kampanii wrześniowej 1939 r. 

W jednym i drugim wydarzeniu ważną rolę odegrała 
ufność ku Matce Najświętszej. W XVII w., dzięki Jej 
orędownictwu Polska stała się oswobodzicielem narodów, a 
począwszy od 1939 r., po tymczasowej, pozornej przegranej, 
duch Narodu żyjąc w miłości do swej Królowej, czekał i doczekał 
się ostatecznego zwycięstwa. 

Tegoroczny wrzesień niesie z sobą kolejne, wpisujące się  
w dzieje Kościoła i Ojczyzny, wydarzenie. W rocznicę Wiktorii 
Wiedeńskiej przeżywać będziemy beatyfikację Sługi Bożego 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, 
wielkiego czciciela Pani Jasnogórskiej. W swoim zawołaniu 
biskupim, programie posługi pasterskiej, umieścił słowa: „Soli 
Deo per Mariam” – „Samemu Bogu przez Maryję [cześć 

    i chwała]”. 
Życzę nam wszystkim, abyśmy pielęgnując w sobie i wokół 

siebie miłość do Najświętszej Maryi Panny, zawierzając Jej 
Kościół, Ojczyznę, Naród i nasze rodziny, żyjąc tym wszystkim 
czego uczy Pan, samemu Bogu, przez Maryję oddawali 
najwyższą cześć i chwałę. 
 
                                                    Ks. Marcin Staniszewski, proboszcz 
 

            
 

    PAPIESKIE INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY   
 

Abyśmy wszyscy odważnie wybierali prosty i zrównoważony 
ekologicznie styl życia, doceniając młodych ludzi, którzy się w 
to mądrze angażują. 
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ADRES: 
ul. Kupnera 22 

14-260 Lubawa 
Tel. (0-89) 645 39 60 

 

ODPUSTY: 
1. Narodzenie św. 
  Jana Chrzciciela 

  24 czerwca 

2.Michała Archanioła 
  29 września 

 

MSZE ŚWIĘTE: 
Dni powszednie 

7.00 i 17.00 

Niedziele i święta 
8.00, 10.30, 12.00, 17.00 

święta „zniesione” 

7.00   9.00   17.00 
-.     

 ADORACJA  

 NAJŚWIĘTSZEGO 

 SAKRAMENTU: 
  poniedziałek - piątek  
 7.30 - 16.30 w kaplicy 

Św. Franciszka 
 

SAKRAMENT 

 POJEDNANIA: 
 I piątek 15.00-17.00 
 piątki 16.00-17.00 

 i przed Mszą św. 

 

NABOŻEŃSTWA: 
- NOWENNA  DO  MB 

  NIEUSTAJĄCEJ          

  POMOCY 

  środa godz. 17.00 

 

- DO MIŁOSIERDZIA 

  BOŻEGO 

  pon.- pt. godz.15.00 

 

-DO NIEPOK. SERCA 

NM P I  sobota godz. 6.30  

 

 -DO SW..FRANCISZKA        

z Asyżu 2-ga sobota 6.30 

   
-KU CZCI ŚW. JP II  

Z UCZCZENIEM 

RELIKWII 
16 dzień m-ca godz.17.00 

 

- KU CZCI  ŚW. o. PIO 

23 dzień m-ca. godz. 17.00 

 
GODZINA ŚWIĘTA-1szy 

Czwartek m-ca .21.00 

 

MSZA ŚW.Z MODL O. 
UZDROWIENIE-ostatni 

piątek m-ca godz.17.00 
 

KANCELARIA 

 PARAFIALNA 

CZYNNA 
 15.30 - 16.30 
poniedziałek, środa,  piątek 

 Tel.896453960 

 
 

Redakcja gazetki zaprasza 

chętnych do współpracy. 
Kontakt z księdzem 

proboszczem. 

 
 

 
Za złożone 

dobrowolne ofiary: 
BÓG ZAPŁAĆ 

                                                                                                                

 

Przed plebanią przy kościele św. Jana i św. Michała Archanioła stanęła figura Chrystusa Króla.  
W dniu 01 sierpnia 2021 r. ks. bp Edward Kawa – Biskup Pomocniczy Diecezji Lwowskiej dokonał 
uroczystego poświęcenia figury i aktu zawierzenia Chrystusowi Królowi Ziemi Lubawskiej.  

RUCHY I STOWARZYSZENIA: 
 
1.SŁUŻBA LITURGICZNA 
 
2. SCHOLA PARAFIALNA 
 
3. ODNOWA W DUCHU 
ŚWIĘTYM 
       -  środa  godz.18.00 
 
4. GRUPA MŁODZIEŻOWA 
„PRZYJACIELE JEZUSA”  
       -  piątek godz. 18.00 
 
5. WSPÓLNOTA ŻYWEGO 
RÓŻAŃCA 
Lubawa, Tuszewo  
i Fijewo - pierwszy wtorek  
m-ca po Mszy Św. o godz. 
17.00;        
Mortęgi -ostatni czwartek  
m-ca po Mszy Św.  
o godz.18.00 
 
6. RODZINY NAZARETAŃSKIE 
- środa po Mszy Św.   
o godz. 17.00 
 
7. FRAŃCISZKAŃSKI               
ZAKON  ŚWIECKICH 
-druga sobota m-ca     

  

W  NASZEJ  WSPÓLNOCIE  PARAFIALNEJ  
 
 

1. CHRZTY   
 

Odbywają się w ostatnią sobotę miesiąca na Mszy Św.o  godz.17.00. 

Wymagane dokumenty: akt urodzenia dziecka oraz zaświadczenia 

rodziców chrzestnych, że są wierzący 

i praktykujący. 

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby bierzmowane, żyjące w 

związkach sakramentalnych. 
 

 1.        Laura Nojman – 10 VII 

 2.        Maja Irina Cieślikowska – 11 VII 

                 3.        Theo Buse – 17 VII 

 4.        Marta Witka – 24 VII  

 5.        Mikołaj Karczewski – 14 VIII 

 6.        Martyna Gross – 15 VIII 

 7.        Marcelina Jabłońska – 20 VIII 

 8.        Hanna Ulkowska – 21 VIII 

 9.        Laura Barbara Zalewska – 27 VIII 

10.       Maja Frąszczak – 28 VIII 

11.       Aleksander Napiorkowski – 28 VIII 
            

2. ŚLUBY  
 

1. Konrad Surdykowski i Kamila Ewertowska – 24 IV 

2. Szymon Karczewski i Sabrina Zakrzewska – 8 V 

3. Marcin Rzepniewski i Beata Monika Rzemek – 15 V 

4. Bartłomiej Górski i Kamila Zielińska – 21 V 

5. Mirosław Dariusz Jankowski i Dominka Szulwic – 12 VI 

6. Dawid Szałata i Marlena Ziółkowska – 12 VI 

7. Jerzy Wróbel i Agnieszka Renata Tołłoczko – 19 VI 

8. Robert Dmochewicz i Aleksandra Sandra Bulińska – 20 VI 

9. Tomasz Liberacki i Karolina Kołodziejczyk – 26 VI 

10. Karol Jan Jabłoński i Irena Malinowska – 26 VI 

11. Mariusz Naklicki i Aneta Szczepańska – 3 VII 

12. Andrzej Marek Ziółkowski i Katarzyna Kornalewska – 17 VII 

13. Rafał Budziński i Żaneta Żywiałkowska – 30 VII 

14. Marek Adam Gacioch i Renata Katarzyna Erwin – 31 VII 

15. Michał Piotr Grabowski i Dominika Katarzyna Siegel – 7 VIII 

16. Łukasz Szlachtowicz – Honorata Mroczek – 11 VIII 

17. Kamil Cyprian Rynkowski i Kinga Krystyna Zelmańska – 19 VIII 

18. Arkadiusz Rojek i Marta Gabriel – 21 VIII 

19. Jacek Wielgomas i Paulina Bernadeta Skolmowska – 28 VIII 

20. Jakub Piotr Czarnowski i Natalia Katarzyna Waśniewska – 28 VIII 

21. Paweł Szymański i Weronika Dominika Budzińska – 28 VIII 

22. Jan Łukaszewski i Elżbieta Sobocińska – 28 VIII 

23. Radosław Syjczak i Magdalena Kawa – 28 VIII 

24. Wojciech Marek Jarzębowski i Natalia Dąbrowska – 28 VIII 
           

3. POGRZEBY  
 

1. + Irena Tecław – 7 VIII 

2. + Jolanta Czyżyk – 20 VIII 

3. + Mieczysław Krotowski – 28 VIII 

4. + Alfons Mikołaj Dmochewicz – 1IX 
                        

                  Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wieczne spoczywanie 
 

 

     Głos Św. Jana Chrzciciela –Pismo parafialne redaguje  zespól pod redakcją ks. Proboszcza (tel. 507 143 682).          
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KRÓLUJ  

NAM 

CHRYSTE 



 

LITURGIA SŁOWA 
05 IX- XXIII Niedziela Zwykła Iz 35,4-7a; 
Ps 146; Jk 2,1-5; Mk 7,31-37 
08 IX- środa, Narodzenie NMP, święto 
Mi 5,1-4a; Ps 13; Rz 8,28-30; Mt 1,1-
16.18-23 
12 IX- XXIV Niedziela Zwykła Iz 50,5-9a; 
Ps 116A; Jk 2,14-18; Mk 8,27-35 
14 IX- wtorek, Podwyższenie Krzyża 
Świętego, święto Lb 21,4b-9; Ps 78; Flp 
2,6-11; J 3,13-17 
15 IX- środa, NMP Bolesnej Hbr 5,7-9; Ps 
31; J 19,25,27 
18 IX- sobota, św. Stanisława Kostki, 
zakonnika, patrona Polski, święto Mdr 
4,7-15 lub 1 J 2,12-17; Ps 148; Łk 2,41-52 
19 IX- XXV Niedziela Zwykła, Dzień 
Środków Społecznego Przekazu, Mdr 
2,12.17-20; Ps 54; Jk 3,16-4,3; Mk 9,30-
37 
23 IX- czwartek, św. o. Pio, 
wspomnienie, pierwszy dzień jesieni, Ag 
1,1-8; Ps 149; Łk 9,7-9 
26 IX-  XXVI Niedziela Zwykła Lb 11,25-
29; Ps 19; Jk 5,1-6; Mk 9,38-43.45.47-48 
29 IX- środa, Świętych Archaniołów 
Michała, Gabriela i Rafała Dn 7,9-10.13-
14 (Ap12,7-12a); Ps138; J 1,47-51 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
05 IX- Mk 7,31-37 Wg Księgi Izajasza 
oczekiwany Chrystus, czyli Mesjasz 
zostanie rozpoznany po tym, że będzie 
uzdrawiał wszelkie choroby. Ludzie 
widząc, co czyni Pan Jezus, ogłaszają 
wszystkim wokół, że właśnie On wypełnia 
dawne zapowiedzi mesjańskie. Chrystus 
odchodzi jednak na bok z głuchoniemym, 
nie chce, żeby wzięto Go za jednego z 
magików, których wielu można było 
spotkać na terenie Dekapolu.  
12 IX- Mk 8,27-35  Pan Jezus po raz 
pierwszy pyta o opinie krążące o Nim 
wśród ludzi. Najpierw uczniowie 
przywołują fałszywe poglądy. Dopiero na 
pytanie skierowane bezpośrednio do 
uczniów, Piotr ujawnia swoją wiarę w 
mesjańskie posłannictwo Chrystusa. Od 
tej chwili Pan Jezus zaczyna ujawniać na 
czym polega Jego posłannictwo. Nie jest 
On bowiem przywódcą, który miałby 
wyzwolić Izrael spod panowania 
Rzymian, ale Chrystusem cierpiącym, 
który przez krzyż ma odkupić ludzkość od 
grzechu. Daje do zrozumienia, że 
dobrowolnie wybiera drogę krzyża, aby 
wypełnić wolę Boga Ojca.  

19 IX- Mk 9,30-37 Bóg ocenia wartość 
człowieka inaczej, niż robią to ludzie. 
Dla Niego ten jest prawdziwie wielki, 
kto potrafi się uniżyć i służyć drugiemu 
z miłością. Wzór takiej postawy dał 
sam Jezus Chrystus swoją służbą 
ludziom, a na koniec ofiarą na krzyżu. 
Panu Jezusowi bliscy są szczególnie 
ludzie prości, słabi, uciśnieni i wszyscy 
potrzebujący Jego pomocy. Tacy 
bowiem są jak dzieci, które potrzebują 
opieki i troski rodziców.  
26 IX- Mk 9,38-48  Pan Jezus przytacza 
w tym fragmencie prawdopodobnie 
znane wówczas przysłowie, aby 
jeszcze raz wskazać na to, kto może 
być Jego uczniem: ten, kto w Niego 
wierzy. Apostołowie nie byli w stanie 
wypędzić złego ducha z powodu małej 
wiary. Człowiek, o którym tu mowa, 
dokonuje tego w imię Jezusa 
Chrystusa, co oznacza, że ma w sobie 
konieczną do tego wiarę. Z kolei 
wypowiedź Pana Jezusa o walce z 
pokusą, ma charakter hiperboli 
(wyolbrzymienia, którą Żydzi często 
się posługiwali, aby wyrazić jakąś 
ważną prawdę). Sens wypowiedzi 
Pana Jezusa jest następujący: 
Człowiek nie powinien być przyczyną 
grzechów innych oraz zawsze i na 
wszelki możliwy sposób powinien 
unikać powodów do grzechu.   
 

KATECHEZA  
ŚW. JANA PAWŁA II 
TEOLOGIA A PEDAGOGIA C.D.  
Słowa Chrystusa z Kazania na Górze 
wskazują na to, że sama z siebie 
pożądliwość nie odsłania mu tego 
znaczenia - raczej wprost przeciwnie - 
przesłania je i zaciemnia. Poznanie 
„czysto przyrodnicze” funkcji ciała 
jako organizmu, związanych z 
męskością i kobiecością człowieka, 
może o tyle tylko dopomóc, w 
odsłonięciu autentycznie 
oblubieńczego sensu ciała, o ile spotka 
się z dojrzałością duchową człowieka. 
Bez tego poznanie to może przynieść 
skutki wręcz odwrotne, jak o tym 
również świadczą wielorakie 
doświadczenia naszej współczesności. 
Pod tym kątem należy wnikliwie 
przyjrzeć się współczesnym 
wypowiedziom Kościoła. Właściwe ich 
zrozumienie, interpretacja, a także 
stosowanie w praktyce (czyli właśnie 

pedagogia), domaga się owej 
pogłębionej teologii ciała, którą 
ostatecznie wydobywamy 
przede wszystkim z kluczowych 
słów Chrystusa. Jeśli chodzi o 
współczesne wypowiedzi 
Kościoła, to należy przyjrzeć się 
w konstytucji duszpasterskiej 
Vaticanum Secundum 
rozdziałowi zatytułowanemu 
„Poparcie należne godności 
małżeństwa i rodziny”, a 
następnie encyklice Pawła VI 
Humanae vitae. Z całą 
pewnością słowa Chrystusa, 
których analizie poświęciliśmy 
wiele miejsca, nie miały niczego 
innego na celu jak właśnie 
popieranie godności małżeństwa 
i rodziny- i stąd zachodzi 
podstawowa zbieżność 
pomiędzy nimi a tym, co 
przenika obie wspomniane 
wypowiedzi Kościoła 
współczesnego. Chrystus 
przemawiał do człowieka 
wszystkich czasów i miejsc- 
wypowiedzi Kościoła starają się 
słowa Jego zaktualizować i 
dlatego powinny być 
odczytywane przy pomocy 
klucza tej teologii oraz tej 
pedagogii, jaka w słowach 
Chrystusa znajduje swój korzeń i 
oparcie. Trudno tutaj 
podejmować analizę całościową 
wspomnianych wypowiedzi 
najwyższego w Kościele 
magisterium. Poprzestaniemy na 
przytoczeniu kilku fragmentów. 
Oto jak Vaticanum Secundum, 
wymieniając wśród najbardziej 
naglących problemów Kościoła 
w świecie współczesnym 
„popieranie godności 
małżeństwa i rodziny”, 
charakteryzuje sytuację w tej 
dziedzinie: „Nie wszędzie 
godność tej instytucji ( tj. 
małżeństwa i rodziny), jednakim 
świeci blaskiem, gdyż 
przyćmiewa ją wielożeństwo, 
plaga rozwodów, tzw. wolna 
miłość i inne zniekształcenia. 
Ponadto miłość małżeńska 
bardzo często doznaje 
sprofanowania przez egoizm, 
hedonizm i niedozwolone 

zabiegi przeciw poczęciu”. Paweł 
VI zaś podejmując w encyklice 
Humanae vitae ten ostatni 
problem, pisze m. in. „Należy się 
obawiać i tego, że mężczyźni 
przyzwyczaiwszy się do 
stosowania praktyk 
antykoncepcyjnych zatracą 
szacunek dla kobiet i (…) 
sprowadzą je do roli narzędzia 
służącemu zaspokojeniu 
egoistycznej żądzy, a w 
konsekwencji przestaną je uważać 
za godne szacunku i miłości 
towarzyszki życia”. Czyż nie 
znajdujemy się tutaj w orbicie tej 
samej troski, która podyktowała 
kiedyś słowa Chrystusa zarówno 
na temat jedności i 
nierozerwalności małżeństwa, jak 
też te z Kazania na Górze, które 
stawiają wymagania czystości 
serca i przezwyciężania 
pożądliwości ciała - słowa 
rozwinięte później tak wnikliwie 
przez Apostoła Pawła? W tym 
samym też duchu autor encykliki 
Humanae vitae, mówiąc o 
wymaganiach właściwych dla 
moralności chrześcijańskiej, 
ukazuje jednocześnie możliwość 
spełniania tych wymagań, gdy 
pisze: „Nie ulega żadnej 
wątpliwości, że rozumne i wolne 
kierowanie popędami wymaga 
ascezy- Paweł VI używa tego 
słowa- ażeby znaki miłości, 
właściwe dla życia małżeńskiego 
zgodne były z porządkiem 
etycznym, co konieczne jest 
zwłaszcza dla zachowania 
okresowej wstrzemięźliwości. 
Jednakże to opanowanie, w 
którym przejawia się czystość 
małżeńska, nie tylko nie przynosi 
szkody miłości małżeńskiej, lecz 
wyposaża ją w nowe ludzkie 
wartości. Wymaga ono wprawdzie 
stałego wysiłku (ascezy), ale dzięki 
jego dobroczynnemu wpływowi 
małżonkowie rozwijają w sposób 
pełny swoją osobowość, 
wzbogacając się o wartości 
duchowe. Opanowanie (…) sprzyja 
trosce o współmałżonka i budzi dla 
niego szacunek, pomaga także 
małżonkom wyzbyć się egoizmu, 
który sprzeciwia się prawdziwej 

miłości, oraz wzmacnia ich poczucie 
odpowiedzialności. Poprzestańmy na 
tych kilku cytatach. Ukazują one dość 
przejrzyście, jak nieodzowna jest dla 
właściwego zrozumienia wypowiedzi 
współczesnego magisterium Kościoła 
owa teologia ciała, której podstaw 
szukamy przede wszystkim w słowach 
samego Chrystusa. Ona to właśnie, 
jak już powiedzieliśmy, staje się 
podstawową metodą całej 
chrześcijańskiej pedagogii ciała. 
Nawiązując do słów powyżej 
przytoczonych, można powiedzieć, że 
celem pedagogii ciała jest właśnie to, 
ażeby „znaki miłości”- przede 
wszystkim te, które są „właściwe dla 
życia małżeńskiego”- były zgodne z 
ładem moralnym czyli ostatecznie: z 
godnością osób. Powraca w tych 
słowach poruszony poprzednio 
problem wzajemnego stosunku 
pomiędzy „erosem” a „etosem”. 
Teologia rozumiana jako metoda 
pedagogii ciała przygotowuje nas 
także do późniejszych rozważań na 
temat sakramentalności życia 
ludzkiego, a w szczególności życia 
małżeńskiego. Ewangelia czystości 
serca wczoraj i dziś: kończąc tym 
zwrotem obecny cykl naszych 
rozważań, zanim przejdziemy do 
następnego, w którym podstawą 
analiz staną się słowa Chrystusa o 
zmartwychwstaniu ciała - pragniemy 
przedtem jeszcze poświęcić nieco 
uwagi sprawie „tworzenia klimatu 
sprzyjającego czystości”, o czym 
mowa w encyklice Pawła VI. 
Pragniemy te uwagi skoncentrować 
na problemie etosu ciała w dziełach 
kultury artystycznej ze szczególnym 
odniesieniem do sytuacji, z jakimi 
spotykamy się w życiu współczesnym.  
  
„KRZYŻ JEST WIELKĄ KSIĘGĄ MIŁOŚCI 
BOŻEJ” - SŁOWO OJCA ŚWIĘTEGO, 
FRANCISZKA 
Bóg nas kocha. A kocha nas, jak mówi 
pewien święty, szaleńczo. Miłość 
Boga wydaje się szaleństwem. Kocha 
nas: „Tak umiłował nas, że Syna 
swego Jedno rodzonego dał”(J3,16). 
Dał swojego Syna. Posłał Go, żeby 
umarł na krzyżu. Ilekroć patrzymy na 
krzyż, znajdujemy tę miłość. Krzyż jest 
wielką księgą miłości Bożej. To nie 
jest przedmiot, który należy umieścić 

tu, czy tam, ładniejszy niezbyt ładny, 
bardziej antyczny, nowocześniejszy… 
nie. Jest właśnie wyrazem miłości 
Bożej. Bóg tak umiłował. Posłał 
swojego Syna, który się uniżył aż do 
śmierci krzyżowej w miłości. Wielu 
ludzi długo wpatruje się w krzyż… i 
tam znajduje wszystko. Zrozumieli 
oni, że tam jest cała wiedza, cała 
miłość Boga, cała mądrość 
chrześcijańska. Św. Paweł mówi o 
tym, że prawdziwe rozumowanie, 
najpiękniejszy sposób myślenia 
wyjaśniający wszystko, to Krzyż 
Chrystusa. To „ Chrystus 
ukrzyżowany, który jest zgorszeniem i 
szaleństwem” ale jest drogą. I to jest 
miłość Boża. Bóg tak umiłował świat. 
A dlaczego? „ Aby każdy, kto w Niego 
wierzy nie zginął, ale miał życie 
wieczne”. Miłość Ojca pragnie mieć 
swoje dzieci przy sobie. Trzeba 
patrzeć na Ukrzyżowanego w 
milczeniu. Patrzeć na rany, na Serce 
Chrystusa, Syna Bożego uniżonego, 
upokorzonego - ze względu na 
miłość.  
 

MÓWIĄ WIELCY  
„Nie zniechęcaj się, jeżeli nie 
wszystko wychodzi ci tak, jak tego 
pragniesz” /św. o. Pio/. 
 

MODLITWA  
Potężna Niebios Królowo i Pani 
Aniołów, Ty, któraś otrzymała od 
Boga posłannictwo i władzę, by 
zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię 
pokornie, rozkaż hufcom anielskim 
aby ścigały szatanów, stłumiły ich 
zuchwałość, a zwalczając ich 
wszędzie, strąciły do piekła. Święci 
Aniołowie i Archaniołowie, brońcie 
nas i strzeżcie. Amen. 
 

MODLITWA ZA KAPŁANÓW  
Najwyższy Kapłanie, Jezu Chryste, 
obdarz naszych Kapłanów swą mocą i 
miłością. Uzbrój ich w cierpliwość i 
wyrozumiałość wobec ludzkiej 
słabości. Daj im niezłomne męstwo w 
walce z wszelkim złem. Naucz ich 
pasterskiej troski o zaginione owce i 
uczyń światłymi przewodnikami na 
drogach naszych zwątpień i załamań. 
Zanurz ich w swojej świętości, aby ich 
życie było ciągle żywym znakiem, w 
którym ludzie rozpoznają Ciebie, 
Panie. Amen. 


