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    Świętując Dzień Osób Konsekrowanych                                                                                          
Drogim Siostrom Służebniczkom NMP NP składamy serdeczne życze-
nia otulone modlitwą i wdzięcznością. Niech Pan Jezus, któremu 

wspaniałomyślnie Drogie Siostry oddały swoje serca, będzie zawsze 
blisko i błogosławi w każdym dniu. Życzymy zdrowia, ludzkiej 

życzliwości i jak najwięcej Bożych Świateł.  
Dziękujemy za ofiarną, piękną i cichą posługę. 

Pracownicy, Rodzice i Dzieci z Przedszkola im. bł. Edmunda Bojanowskiego 



EWANGELIA WG ŚWIĘTEGO MATEUSZA 5, 1-12a 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Błogosławieni…  
 

Nauczyciel wyszedł na górę i błogosławi. Komu? Sprawdźmy. Błogo-
sławieni ubodzy w duchu. Ludzie pełni pokory, obserwujący świat 
dookoła nich. Nie muszą być w centrum uwagi, kiedy zaatakowani nie 
potrzebują się bronić, zwyczajnie robią swoje. Błogosławieni, którzy 
się smucą. Smutek odsuwa od świata, a zarazem przybliża do Boga i 
wtedy on naprawia nasze życie. Błogosławieni cisi. Czasem nie trzeba 
zaciekle walczyć o coś, co nam się z pozoru należy. Wystarczy zaufać 
Bogu i być otwartym na to, by przyjąć to, co nam przygotowuje. Bło-
gosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Sprawiedliwość 
świata bywa różna, często mamy różne jej wizje. Sprawiedliwość Bo-
ska jest jedynie słuszna, więc to co dostaniemy od Niego trzeba przyjąć 
bezdyskusyjnie i szukać w tym znaczenia. Błogosławieni miłosierni. 
Bóg odpuszcza grzechy tym, którzy odpuszczają swoim winowajcom. 
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Zamiast wykłócać się o 
swoje racje, może lepiej poszukać porozumienia? Błogosławieni, któ-
rzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Sztuką jest przyjąć 
krzyż Chrystusa i go dźwigać bez skargi, w tym kształtuje się nasz cha-
rakter i sumienie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześla-
dują was (…) z mego powodu. Kto jest dziś gotowy cierpieć za wiarę, 
wartości i przekonania…  
To jak, komu z nas błogosławi dziś Pan Jezus?   Sebastian Niemkiewicz 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

KOBIETA PEŁNA  
BOŻEGO ŻYCIA –  
Magdalena Wołochowicz 
Jak być kobietą pełną Bo-
żego życia? Skąd czerpać 
wiedzę o swojej tożsamo-
ści? Jak odnaleźć prawdzi-
wą świadomość siebie w 
kontekście Bożych prawd? 
Magdalena Wołochowicz, 
odwołując się do wła-
snych przeżyć i przemy-

śleń, przedstawia 10 prawd na temat kobiecej 
tożsamości w Bogu oraz 10 skarbów z kró-
lewskiego skarbca, do których zalicza m.in. 
słowo Boże, modlitwę, wdzięczność oraz 
zaufanie. Autorka jest założycielką Fundacji 
Żyj Pełnią Życia, prowadzi swój kanał na 
YouTubie, organizuje konferencje dla kobiet. 
Zachęca młodych dorosłych, aby żyli pełnią 
życia na każdym jego etapie. Lubi spędzać 
czas z przyjaciółmi, delektować się dobrym 
jedzeniem, czytać powieści i podróżować. 
 

LEGENDY  
CHRZEŚCIJAŃSKIE 
–  ks. Stanisław   
Klimaszewski MIC,     
Luigi Santucci 
Zaczęły powstawać już 
w pierwszych wiekach 
Kościoła jako barwne 

opowieści o życiu Jezu-
sa, Matki Najświętszej 

oraz świętych. Niektóre 
z legend zawartych w 

niniejszym tomie pochodzą jeszcze ze śre-
dniowiecza, inne zostały napisane w wiekach 
późniejszych bądź współcześnie. Obok le-

gend polskich Czytelnik znajdzie tu opowie-
ści z kręgu kultury romańskiej, zarówno lu-

dowe, jak i literackie. Zawsze chętnie słucha-
ne i czytane nie tylko przez dzieci. Wspania-

ła lektura dla całej rodziny! 



Gdy życie nasze dobiegnie do końca, 

Gdy Bóg ostatnie godziny policzy, 

Niech nam zaświeci, jak promienie słońca, 

Światło gromnicy. 

Gdy nasze czoło pot śmiertelny zrosi, 

Gdy nasze łoże obstąpią szatani, 

Twojej obrony niech każdy uprosi 

– Gromniczna Pani! 

Kiedy nad nami zawisną czarne chmury, 

Gdy na wsze strony lecą błyskawice, 

Gdy ciemność straszna od dołu do góry: 

Święćmy gromnice! 

Matko Najświętsza! 

My nędzni grzesznicy, 

Pod Twoją obronę się uciekamy, 

Przed Twym obrazem, przy świetle gromnicy, 

Ciebie błagamy! 

Tyś jasna gwiazda na morzu żywota, 

Pokus się o Cię rozbiją bałwany! 

Kto się ucieka do Cię, Matko złota, 

Jest wysłuchany. 

Bądź nam Matką w życiu i przy zgonie, 

Niech Twoja łaska zawsze nam przyświeca, 

Niech nasza miłość ku Tobie zapłonie 

Jako gromnica! 

                                                                                                Józef Strug 


