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Informator
Zapraszamy do wspólnej modlitwy 
za rodziny naszej diecezji oraz o nowe 
święte małżeństwa.

Diecezjalne Spotkanie 
Rodzin, które właśnie 
przeżywamy w parafii 

pod wezwaniem św. Jana Pawła II 
w Radzyminie ma nas umocnić 
w poczuciu wspólnoty rodzin na-
szej diecezji. Dzisiaj też uroczyście 
kończymy Rok Rodziny Amoris 
Laetitia. Jak podkreśla adhorta-
cja: radość miłości przeżywana 
w rodzinach jest także radością 
Kościoła. Świętujemy także powa-
kacyjny dzień wspólnoty Ruchu 
Światło-Życie. 

Program spotkania:
–  Zawierzenie rodzin naszej diecezji 

opiece Matki Bożej Zwycięskiej.
–  Konferencje (w tym samym czasie 

w trzech oddzielnych miejscach):
  •  dla małżeństw – prowadzi 

Tomasz Zieliński,
  •  dla młodzieży – prowadzi 

Michał Pax Bukowski,
  •  dla dzieci – prowadzi ks. Janusz 

Stańczuk.
–  Eucharystia pod przewodnictwem 

ks. bpa Romualda Kamińskiego.
– Agapa – posiłek i wspólna zabawa.
– Świadectwa.

„Chcemy, by była 
widoczna dla 

wszystkich, którzy 
będą wjeżdżać 

do stolicy, 
przypominając 

im nie tylko 
wydarzenia roku 
1920, ale także, 

że patronką miasta 
i strażniczką Polski 

jest Matka Boża 
Łaska” 

bp Romuald Kamiński.
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DROBNE, ale WAŻNE – Ogłoszenia pary diecezjalnej

Kalendarz pracy rocznej (2022-23)
Rok liturgiczny  
i inne święta

Wydarzenia diecezjalne
Domowego Kościoła

Wydarzenia diecezjalne
Ruchu Światło Życie

IX 28 IX rocznica śmierci 
s. Jadwigi Skudro +2009

4 IX Powakacyjny Dzień Wspólnoty
24 IX Pielgrzymka KWC
25 IX Podsumowanie ankiet DK

4 IX Diecezjalny Dzień Wspólnoty
24 IX Pielgrzymka KWC
24 IX 30-lecie OMSA

X 22 X Krąg diecezjalny 1 X Podsumowanie OŻK
XI 1 XI Wszystkich Świętych

2 XI Dzień Zaduszny
11 XI Święto Niepodległości

18 XI Rozpoczęcie Wirtualnej Choinki
19–21 XI DWDD filii warszawskiej

17 XI Rozpoczęcie Wirtualnej 
Choinki
4‒6 XI DWDD filii warszawskiej

XII 3 XII I Niedziela Adwentu
25 XII Boże Narodzenie
30 XII Święto Świętej Rodziny

11 XII Rejonowy Dzień Wspólnoty 11 XII Rejonowy Dzień Wspólnoty

I 8 I Niedziela Chrztu 
Pańskiego

8 I Diecezjalny Dzień Wspólnoty  
– spotkanie opłatkowe
21 I Krąg diecezjalny

8 I Diecezjalny Dzień Wspólnoty 
– spotkanie opłatkowe

II 22 II Środa Popielcowa
27 II Rocznica śmierci 
ks. F. Blachnickiego +1987

4 II Bal DK

III 12 III Rejonowy Dzień Wspólnoty 12 III Rejonowy Dzień Wspólnoty
24‒26 III DWDD filii warszawskiej

IV 6‒9 IV Triduum Paschalne
9 IV Wielkanoc

15 IV Krąg diecezjalny

V 19 V–27 VI Nowenna przed 
Zesłaniem Ducha Św.
28 V Zesłanie Ducha Św.

Pielgrzymka rodzin DK do Kalisza

VI 8 VI Boże Ciało 3 VI Krąg diecezjalny
4 VI Przedwakacyjny Dzień Wspólnoty

Odwiedzajcie portal diecezjalny
Zapraszamy do odwiedzenia strony 
internetowej DK: www.oazapraga.pl.

Rekolekcje śródroczne
Zapraszamy na rekolekcje DK. 
–  Oaza Modlitwy w Niepokalanowie 

Lasek: 30 IX – 2 X 2022 
–  Modlitwy w Brańszczyku:  

14 – 16 X 2022. 
–  ORAR II stopnia szczególnie dla 

małżeństw posługującym jako ani-
matorzy w swoich kręgach: Brańsz-
czyk 10 – 13 XI 2022. 

Rekolekcje wakacyjne 2023
–  Turnus I: 27 VI – 13 VII; 
–  Turnus II: 14 VII – 30 VII; 
–  Turnus III: 4 VIII– 20 VIII.
Już dziś pomyśl o dalszej formacji.

ZAPISY  
https://oazapraga.Pl/rekolekcje/ 

DOR zaprasza

Zapraszamy wszystkich chętnych,  
dla których ważna jest troska  
o rekolekcje wakacyjne i śródroczne 
20 IX 2022. O 18.00 w domu w Zie-
lonce organizujemy spotkanie Diako-
nii Oaz Rekolekcyjnych. Jako DOR 
pragniemy znaleźć jak najlepsze 
i najatrakcyjniejsze ośrodki. Chcemy 
dbać aby czas rekolekcji był czasem 
odpoczynku i czasem nawiązania 
relacji z bliskimi i Panem Bogiem. 

Karta kręgu – newsletter

Powstaje baza danych, która ma 
ułatwić komunikację w diecezji i re-
jonie. Prosimy o aktualizację KART 
KRĘGÓW. Naszym celem jest wysy-
łanie – raz w miesiącu – SMS-a o pla-
nach i inicjatywach naszej wspólnoty. 
Żeby dostawać taki newsletter musi-
cie w karcie wyrazić na to zgodę.

Ewangelizacja 1+1
Najskuteczniejszą formą świadectwa 
jest osobisty kontakt. Zwyczajna 
rozmowa, podczas której można 
podzielić się, jak w praktyce, w życiu 
codziennym wygląda nasza żywa re-
lacja z Jezusem. Zachęcamy: Przypro-
wadź do Jezusa choćby jednego.
Zostań świadkiem Chrystusa i
1)  napisz świadectwo lub nagraj 

filmik, w którym opowiesz, czym 
jest dla Ciebie i dla Twojego 
małżeństwa/rodziny jest Chrystus 
i jak przemienia Twoje życie;

2)  tekst/filmik prześlij na adres: 
para.praga@gmail.com

Randka małżeńska 2.0

Zapraszamy do promowania i pobie-
rania aplikacji, która wspiera mał-
żonków w prowadzeniu DIALOGU. 
www.randkamalzenska.pl
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1. Rozpoczynamy nowy rok forma-
cyjny we wspólnotach dziecię-

cych i młodzieżowych oraz kręgach 
Domowego Kościoła. Zachęcam już 
teraz do wytężonej troski, by forma-
cji towarzyszyła modlitwa za naszą 
wspólnotę diecezjalną i wszystkie 
dzieła, które będziemy podejmować. 
Ważną troską są starania o rozbu-
dowę domu w Zielonce, który dzięki 
życzliwości księży biskupów już służy 
i będzie jeszcze lepiej służył potrze-
bom Ruchu w diecezji.

2. Dziękujemy Panu Bogu za czas 
rekolekcji wakacyjnych, w któ-

rych uczestniczyło 745 osób z Domo-
wego Kościoła i 810 z gałęzi młodzie-
żowej.

Dziękujemy za bezinteresowną po-
sługę moderatorów, par animatorskich, 
odpowiedzialnych świeckich i anima-
torów. Ufamy, że Duch Święty będzie 
wzbudzał owoce naszego życia w świe-
tle Bożego Słowa w codzienności.

3. Cieszymy się z nadania osobo-
wości prawnej diecezjalnej sekcji 

stowarzyszenia Diakonia Ruchu Świa-
tło-Życie Diecezji Warszawsko-Pra-
skiej. W związku z tym zachęcamy 
do wpłat ofiar na nowe numery kont:
Dane odbiorcy:
Diakonia Ruchu Światło-Życie Die-
cezji Warszawsko-Praskiej.
ul. Floriańska 2a, 03‒707 Warszawa

Składki członków Stowarzyszenia 
Diakonia:
55 1240 6087 1111 0011 1602 0696

Wirtualna Choinka:
17 1240 6117 1111 0011 1530 7637

4. Najbliższe spotkanie kapłanów 
związanych z Ruchem Światło-

-Życie będzie 08.09 o 19.30 w parafii 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
w Legionowie.

Zachęćmy kapłanów opiekujących 
się naszymi wspólnotami do udziału 

w cyklicznych spotkaniach odbywa-
jących się zwykle w II czwartki mie-
siąca.

5.Zapraszamy na 30-lecie OMSA, 
czyli młodzieżowej Oazy Mo-

dlitwy Szkoły Animatora wszystkich 
byłych członków diakonii OMSA 
i uczestników oraz kapłanów związa-
nych z OMSA w sobotę 24 września 
2022 r. do miejsca, gdzie „wszystko 
się zaczęło” – do domu rekolekcyjne-
go Instytutu Prymasowskiego Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego – Warszawa 
– Choszczówka, ul. Świerkowa 4

Rejestracja gości rozpocznie się 
o 9.00, potem jest przewidziana 
wspólna modlitwa, Namiot Spotkania 
i dzielenie w grupach.

O 13:00 rozpocznie się Euchary-
stia pod przewodnictwem bpa Jac-
ka Grzybowskiego, a po niej obiad 
i „wieczornica” ze wspomnieniami, 
anegdotami i prezentacją archiwal-
nych materiałów z OMSA.

Zakończymy dzień modlitwą 
dziękczynną, która rozpocznie się 
ok. 19.30.

Ze względów organizacyjnych bę-
dziemy prosili wszystkich chętnych 
o wcześniejszą rejestrację, która bę-
dzie dostępna pod linkiem: 
https://cutt.ly/OMSA30 

List Moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie

Synod o synodalności – czas podsumowań

ks Jarosław Gawroński

droga 
nowego 

człowieka

APLIKACJA
Android + iOS

Drodzy Koordynatorzy Ze-
społów Parafialnych, czas 
wakacji mija bardzo szyb-

ko. Już pewnie większość z nas wy-
gląda za początkiem nowego roku 
szkolnego, a jednocześnie z nowym 
rokiem wyzwań duszpasterskich 
w naszych wspólnotach parafial-
nych.

Pragniemy się z Wami spotkać 
i umocnić się w dalszym wędrowaniu 
drogą synodu. Za nami wiele pracy, 
lekkich potknięć, ale i wiele radości 

z przeżytego czasu i wspólnie przeży-
tej drogi.

Zapraszamy Was na pierwsze 
powakacyjne spotkanie, które od-
będzie się 1 października 2022 r. 
w Parafii św. O. Pio, ul. Fieldorfa 1 
w Warszawie o godz. 10.00.

Nasze spotkanie będzie głównie 
dotyczyło omówienia raportu diece-
zjalnego i ogólnopolskiego. Czujcie 
się wszyscy zaproszeni wraz z całymi 
swoimi zespołami. Szczegółowy plan 
spotkania wyślemy w połowie wrze-
śnia.

Z darem modlitwy,
Diecezjalny Zespół Synodalny

Rok liturgiczny  
i inne święta

Wydarzenia diecezjalne
Domowego Kościoła

Wydarzenia diecezjalne
Ruchu Światło Życie

IX 28 IX rocznica śmierci 
s. Jadwigi Skudro +2009

4 IX Powakacyjny Dzień Wspólnoty
24 IX Pielgrzymka KWC
25 IX Podsumowanie ankiet DK

4 IX Diecezjalny Dzień Wspólnoty
24 IX Pielgrzymka KWC
24 IX 30-lecie OMSA

X 22 X Krąg diecezjalny 1 X Podsumowanie OŻK
XI 1 XI Wszystkich Świętych

2 XI Dzień Zaduszny
11 XI Święto Niepodległości

18 XI Rozpoczęcie Wirtualnej Choinki
19–21 XI DWDD filii warszawskiej

17 XI Rozpoczęcie Wirtualnej 
Choinki
4‒6 XI DWDD filii warszawskiej

XII 3 XII I Niedziela Adwentu
25 XII Boże Narodzenie
30 XII Święto Świętej Rodziny

11 XII Rejonowy Dzień Wspólnoty 11 XII Rejonowy Dzień Wspólnoty

I 8 I Niedziela Chrztu 
Pańskiego

8 I Diecezjalny Dzień Wspólnoty  
– spotkanie opłatkowe
21 I Krąg diecezjalny

8 I Diecezjalny Dzień Wspólnoty 
– spotkanie opłatkowe

II 22 II Środa Popielcowa
27 II Rocznica śmierci 
ks. F. Blachnickiego +1987

4 II Bal DK

III 12 III Rejonowy Dzień Wspólnoty 12 III Rejonowy Dzień Wspólnoty
24‒26 III DWDD filii warszawskiej

IV 6‒9 IV Triduum Paschalne
9 IV Wielkanoc

15 IV Krąg diecezjalny

V 19 V–27 VI Nowenna przed 
Zesłaniem Ducha Św.
28 V Zesłanie Ducha Św.

Pielgrzymka rodzin DK do Kalisza

VI 8 VI Boże Ciało 3 VI Krąg diecezjalny
4 VI Przedwakacyjny Dzień Wspólnoty
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Naucz nas liczyć dni nasze, 
byśmy zdobyli mądrość 
serca.  Ps 90,12

Kończą się wakacje. Zaczynamy nowy 
rok szkolny i wracamy do rytmu zwy-
czajnego życia. Wojna na Ukrainie 
uzmysławia nam, że zwyczajne ży-
cie jest dobre, cenne i piękne. Dzieci 
i młodzież będą mogły rozwijać swo-
je talenty w szkołach. My będziemy 
pomnażać dane przez Boga talenty 
w małżeństwach, rodzinie, pracy za-
wodowej i kręgach [kk1]. Wiemy, że 
możemy dużo zyskać. Rok solidnej 
pracy w kręgach przynosi zawsze 
podniesienie małżeństwa na wyższy 
poziom, przynosi owoce miłości wza-
jemnej i szczęście dzieci.
„Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy 
zdobyli mądrość serca”

W naszym Domowym Kościele są 
ludzie różnych zawodów, także woj-
skowi. Przypominają oni, że Polska 
ma tylko kilka lat na zbudowanie 
armii zapewniającej bezpieczeństwo 
granic od sąsiada ze Wschodu. Po-
trzeba ludzi, sprzętu, zaplecza go-
spodarczego, współpracy, mobilizacji 
sił. Za kilka lat sąsiad odbuduje siły, 
mądrzejszy o doświadczenia 2022 r. 
Warto mieć tego świadomość.
„Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy 
zdobyli mądrość serca”

Każdy z nas ma w swojej rodzinie 
określony czas, kilka lat, aby zbudo-
wać silną relację miłości, wiary i na-
dziei. Tak silną, aby dorastające dzieci 
i abyśmy my sami zdołali się obronić 
przed katechezą demona. Dzieci do-
rastają, wyrastają z naszego wpływu 
wychowawczego. Pediatrzy z Domo-
wego Kościoła mówią o skokowym 
przyroście chorób i zaburzeń u dzie-
ci, zwłaszcza na bazie autoagresji. 
W ciągu ostatnich dwóch lat depresje 
i próby samobójcze dzieci 14, 15 let-
nich nasiliły się nadprzeciętnie. Ra-
towania naszych dzieci nie powinni-
śmy odkładać na później. Mamy kilka 
lat, aby przekazać swoim dzieciom 

zdrowie duchowe, przykład wartości 
i błogosławieństwo, aby zbudować 
w DK nasze sieci pomocy w trudnych 
sytuacjach.
„Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy 
zdobyli mądrość serca”

Przypominamy sobie słowa „Beze 
mnie nic uczynić nie możecie” 
(J  15,5). Stan naszych kręgów pozo-
stawia nieco do życzenia. Dużo jest 
także wśród nas „ludzkich” pomysłów 
na szczęście, na odpoczynek i waka-
cje, na rozwój i bezpieczeństwo finan-
sowe. Takich pomysłów, w którym 
Bóg został odłożony na później. Mo-
dlitwa jest odkładana na później. Dia-
logi, rekolekcje i sakrament pojedna-
nia jest odkładany na później. Coraz 
trudniej jest się nam umówić na spo-
tkanie w kręgach. Zachowujemy się, 
jakbyśmy sami byli bogami, których 
trzeba słuchać. Nie chce się nam słu-
chać innych ludzi. Papierkiem lakmu-
sowym jest lektura Pisma Świętego. 
Jeśli faktycznie słuchasz w skupieniu 
Słowa Boga, to wspaniale. Jeśli nato-
miast masz problemy, żeby słuchać 
Słowa Bożego, czytasz rzadko, w roz-
proszeniu, niech ci włączy czerwona 
albo chociaż żółta lampka ostrzegaw-
cza. 
„Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy 
zdobyli mądrość serca”
Chcemy wszczepić się w winny krzew 
Chrystusa. To Jego Moc daje życie. 

To Moc Jezusa uzdrawia. To Moc Jezu-
sa wyrzuca złe duchy. To Moc Jezusa 
panuje nad żywiołami, pandemiami 
i depresjami. To Jezus jest ratunkiem. 
Odciągają nas, od Pana Jezusa, Zwy-
cięzcy i Lekarza bojące się Go de-
mony. Odciągają nas na racje ważne: 
na covid, na wojnę, zatrucie środo-
wiska, na kryzys gospodarczy, na po-
działy i afery w Kościele. Wszystko 
to istotne, ale z perspektywy diabła 
chodzi, byśmy w tym wszystkim nie 
zwrócili się do Jezusa. Abyśmy tylko 
ludzkimi siłami rozwiązywali proble-
my. Nawróćmy się w tym roku. Wzy-
wajmy w naszych rodzinach i kręgach 
na pomoc Jezusa Chrystusa. Aby Jego 
Słowo i Jego Sakramenty wyrzuciły 
demony, naprawiły świat, uleczyły lu-
dzi, uratowały nasze dzieci, napełniły 
nas pokojem i radością.
„Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy 
zdobyli mądrość serca” 

Słowo moderatora Domowego Kościoła 
na nowy rok formacyjny
ks Marek Kruszewski

ANKIETA DK
Warszawa-Praga

W czasie trwania synodu 
o synodalności zostaliście 
poproszeni o wypełnienie 

dodatkowej ankiety on-line, która 
dotyczyła wspólnoty Domowego 

Kościoła w naszej diecezji. 
SZEŚCIUSET DZIEWIĘCIU 
członków naszej wspólnoty 

wzięło udział w ankiecie on-line, 
to jest 40% członków DK z naszej 
diecezji. 25 września zapraszamy 

na spotkanie, na którym 
przedstawimy podsumowanie 

ankiet i będziemy chcieli wspólnie 
rozpoznawać znaki czasu 

i wsłuchiwać się w głos Ducha 
Świętego, szukać Jego woli dla 

naszego Ruchu.

Zapisy na stronie: 

https://ksblachnicki.pl/spotkanie
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Dzięki decyzji ks. biskupa Ro-
mualda Kamińskiego Ruch 
Światło-Życie ma w diecezji 

swój dom. W ostatnich miesiącach 
udało się uzyskać pozwolenie na re-
mont i rozbudowę obiektu. To miej-
sce z historią...

Przez wiele lat żyła tu, pracowała 
i modliła się nietuzinkowa kobieta – 
misjonarka i lekarka dr Elżbieta Ko-
łakowska. Jej wielkim pragnieniem 
po powrocie z misji w Ugandzie było 
stworzenie w tym domu miejsca ci-

chej modlitwy, miejsca zatrzymania 
się, aby usłyszeć Boga. Jej plany po-
krzyżowała choroba – teraz Ty mo-
żesz zrealizować jej testament.

Każdy z nas może mieć swój udział 
w realizacji tego projektu. Prosimy 
o modlitwę w intencji naszego Domu 
w Zielonce, który ma stać się naszym 
miejscem modlitwy, spotkań wspól-
notowych, czyli prawdziwą OAZĄ

W każdą środę o 20.00, w Zielon-
ce przy ul. Mickiewicza 39 odpra-
wiana jest Eucharystia. Zapraszamy 
do modlitwy w intencji naszego Ru-

chu i Kościoła. Przez wstawiennic-
two Sługi Bożego księdza Franciszka 
Blachnickiego módlmy się, aby ten 
dom to miejsce stało się miejscem od-
nowy naszego Ruchu w diecezji, aby-
śmy odbudowując ten dom fizycznie, 
odbudowali siebie i całą naszą wspól-
notę duchowo. 

OAZA ma swoje miejsce w Zielonce

Projekt adaptacji i rozbudowy 

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w prace porządkowe.

Zachęcamy do odwiedzin 
strony pustelniawmiescie.pl

Czekamy na Was na Eucharystii 
w każdą środę o godzinie 20.00.
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Pieśni na Eucharystię
Pieśń na procesję wejścia:

 Ref. Jezus Chrystus jest moim Zbawieniem, – 
idąc z Nim nie lękam się, – bo w moim sercu gości 
pewność, – że mój Pan dziś ze mną jest.

1. Wychwalam Cię, Panie, mój Boże, – bo 
byłem daleko od Ciebie, – teraz znów Cię 
odnalazłem, – w Twoim ręku jest życie me.

2. Biegnijcie z radością do źródeł, – do 
źródeł Bożego zbawienia. – Każdego dnia 
chwalcie Pana, – Jego Imię wzywajcie 
wciąż.

3. Ogłoście całemu ludowi – wielkie dzieła 
Bożej miłości – i z radością wspominajcie, 
– jak jest Wielki i Święty Pan.

4. Śpiewajcie o Stwórcy wszechrzeczy, – 
niech świat cały pozna Boga. – Trwaj w 
radości, o Syjonie, – gdyż Zbawiciel przy 
tobie jest.

Pieśni na procesję z darami:
/: Gromadzisz nas i łączysz nas w jedno, – by 
wielbić Święte Imię Twe. :/ – /: Kiedy Słowo Twe 
wypełnia się w nas, – to stajemy się Twą rodziną. :/

Oto nasz Pan Przyjdzie z mocą i oświeci serca 
sług swoich, – Oto nasz Pan Przyjdzie z mocą i 
oświeci serca sług swoich, Alleluja.

Pieśni na procesję komunijną:
1. Jam jest Chleb Życia, – kto do Mnie 
przychodzi, nie będzie łaknął, – kto we Mnie 
wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. – Nikt nie może 
przyjść do Mnie, – jeśli go nie pociągnie Ojciec. 

Ref. A Ja go wskrzeszę, – a Ja go 
wskrzeszę, – a Ja go wskrzeszę w dniu 
ostatecznym. 

2. Chlebem, który Ja dam, – jest Moje Ciało za 
życie świata. – Jeśli kto spożywa ten Chleb, – 
będzie żył na wieki, – będzie żył na wieki. 
3. Ja jestem Zmartwychwstaniem, – Ja jestem 
Życiem. – Kto we Mnie wierzy, – choćby i umarł, – 
żyć będzie na wieki. 

1. O Panie, Ty nam dajesz Ciało Swe 
i Krew. /bis – Do Ciebie więc idziemy 
wciąż, radosną nucąc pieśń:

Ref. Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny 
czas. /bis

2. Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże 
nasz, /bis – rodzinę bratnią czynisz z nas, 
miłować uczysz nas.

3. To Twoje miłowanie dało wolność nam. /bis 
– Chwalimy Święte Imię Boga, jak uczyłeś 
nas.

4. Tyś nam wyznaczył drogę, wiodącą na Twój 
szlak. /bis – Idziemy więc, by radość nieść 
tam, gdzie jej światu brak.

Ant.: To, co odkrywacie w Chlebie, – zostało 
zawieszone na krzyżu. – To, co jest w kielichu – 
wypłynęło z Jego boku. 

1. Chleb, który widzicie na ołtarzu, – 
poświęcony słowem Bożym jest Ciałem 
Pana. – Chrystus ofiarował nam swoje Ciało 
i Krew swoją, – którą wylał na krzyżu, by 
nas oczyścić z grzechu.

2.  Przyjmujcie i spożywajcie Najświętsze 
Ciało, – bo w nim stajecie się członkami 
Chrystusa. – Przyjmujcie i pijcie Krew 
Przenajdroższą, – bo ona w Chrystusie nas 
jednoczy. 

3. Gdy spożywacie Ciało i Krew Chrystusa, – 
zmieniają się one w was i was przemieniają. 
– Jeśli trwacie w miłości i pokoju, – stajecie 
się Ciałem Chrystusa. 

4. Przyjmując Ciało Chrystusa odpowiadacie: 
Amen, – składając wasze życie na stole 
Pańskim. – Bądźcie więc prawdziwymi 
członkami w Chrystusie, – aby prawdziwe 
było wasze: Amen.

Ref. Chleb Niebiański dał nam Pan – na życie 
wieczne.

1. Wzięliśmy i jedliśmy Chleb Błogosławiony, 
– Ciało Pana i Krew drogocenną. – Chleb 
przemienił Pan, – Kielich zbawczy, Napój 
orzeźwiający.

2. Przyjąwszy Święty Chleb, będziemy 
wysławiali Boga, – który na całej ziemi 
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uczynił wielkie rzeczy. – Radujcie się, 
sprawiedliwi, w Panu, – przyjmując Ciało 
i Krew Chrystusa.

3. Dziś spożywaliśmy Chleb aniołów, – 
dziś oglądaliśmy naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa. – Dziś wychwalaliśmy Węgiel 
żarzący się na ołtarzu, – w cieniu którego 
śpiewają Serafiny.

4. Dziś usłyszeliśmy wielki i słodki głos: – 
„To Ciało spali ciernie grzechów – i oświeci 
dusze ludzi – przyjmujących Boski 
Pokarm.”

Pieśń na uwielbienie:
Oddajmy cześć wiecznemu Panu chwał. – 
Pokłońmy się Temu, który – rozpostarł niebiosa 
i utwierdził ziemi krąg. – Jego chwała wznosi się 
ponad szczyty gór, – Jego łaska nad nami jest, 
a niebo Jego tron. – Bóg to nasz Pan i tylko On! – 
Bóg to nasz Pan i tylko On!

Pieśń na zakończenie:
Ref. O Matko z Częstochowskiego wizerunku, 
– Pani Jasnogórska, Jutrzenko wolności, – źródło 
Światła i Życia dla nas, – bądź Matką, bądź Matką 
naszego zawierzenia.

1. Wraz z Tobą, Matko, chcemy dziś się 
zanurzyć – w jedynym świetle, którym jest 
Jezus, – aby moc Zmartwychwstałego – 
była uzdrowieniem.

2. Spraw, aby w sercach Twoich synów i córek 
– dotkniętych ogniem Bożego Światła, – 
wytrysnęło źródło życia, – dar miłości Ojca.

3. Pomóż nam, Matko, przyjąć całą prawdę 
– i za Jezusem pójść drogą Krzyża, – by 
w ciemności nikt nie chodził, – lecz miał 
Światło Życia.

Pieśń zawierzenia Rodzin pod opiekę  Maryi
O, Maryjo, prowadź nas do Twego Syna – 
Oblubienico, prowadź nas.

Pieśni inne
Niech nas ogarnie łaska, Panie, Twa, – Duch 
Twój Święty niech dotknie nas. – Niech nas ogarnie 

łaska, Panie, Twa, – Duch Twój Święty niech 
dotknie nas.

Otwórz me oczy, o Panie, – otwórz me oczy 
i serce, – chcę widzieć Ciebie, chcę widzieć Ciebie. 
/bis

Wywyższonego widzieć chcę, – ujrzeć Ciebie 
w blasku Twej chwały! – Wylej Swą miłość 
i moc, – gdy śpiewam: Święty, Święty, 
Święty.

Zak. /: Święty, Święty, Święty, – Święty, Święty, 
Święty, – Święty, Święty, Święty, – chcę widzieć 
Ciebie. :/

/: Chwalę Ciebie, Panie (chwalę Ciebie, Panie) – 
i uwielbiam (i uwielbiam), – wznoszę w górę swoje 
ręce, – uwielbiając Imię Twe. :/ – /: Bo wielkiś Ty, 
wielkie dzieła czynisz dziś, – nie dorówna Tobie 
nikt, – nie dorówna Tobie nikt. :/

Skoro masz tę broszurę w ręku, to znaczy, 
że temat życia małżeńskiego Wiarą 
nie jest Ci obojętny! Porozmawiaj 

zatem ze swoją Żoną/Mężem o tym, czy 
chcielibyście skorzystać z możliwości 

wejścia na drogę Wspólnoty Domowego 
Kościoła. 

Zapraszamy Małżeństwa, które pragną:
 pielęgnować i pogłębiać miłość 

małżeńską
 nauczyć się rozwiązywania konfliktów
 nawiązać głębszy kontakt z dziećmi
 doświadczyć życia we wspólnocie

 umacniać swoją wiarę

Zainteresowane małżeństwa 
sakramentalne, które chciałyby 

dołączyć do wspólnoty Domowego 
Kościoła zapraszamy do kontaktu:

parapraga@gmail.com
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Po raz kolejny staje przed nami 
szansa na spotkanie z drugim 
człowiekiem w akcji charyta-

tywnej, którą wiele lat temu nazwa-
liśmy Wirtualną Choinką. Do dzi-
siaj nie potrafimy rozstrzygnąć: czy 
bardziej korzystają ci którzy dają, 
czy ci którzy dostają...

Zachęcamy was do aktywnego wspar-
cia Choinki także w tym roku oraz do 
dołączenia do grupy, która już od lat 
jest zaangażowana w to dzieło. Może-
cie to zrobić na kilka sposobów.

Zbiórka żywności: Jak co roku 
pragniemy Cię zaprosić o czyn-
nego udziału w zbiórce żywności, 
która odbędzie się w dniach 25- 
26 listopada. Potrzebujemy Two-
jego czasu, serca i rąk do pracy.  
miłosierdzie.praga@gmail.com.

Wirtualna Choinka: Już po raz 
dwunasty w tym roku odbędzie się 
Wirtualna Choinka- Prawdziwy Pre-

zent. Kolejny rok chcemy zaprosić 
Cię do zostania prawdziwym Świę-
tym Mikołajem, który pragnie speł-
niać marzenia i dawać radość. Jed-
nym z bardzo ważnych i potrzebnych 
wymiarów Wirtualnej Choinki jest 
CZARNE ZŁOTO, czyli opał po-
trzebny do ogrzania domów. Od wie-
lu lat dzięki ofiarodawcom Wirtualnej 
Choinki udaje się ogrzać serca i domy 
najbardziej ubogich osób w naszej 
diecezji (wpłaty z dopiskiem węgiel  
17 1240 6117 1111 0011 1530 7637). 

Pomoc dla Ukrainy: W dalszym 
ciągu w Pustelni w Mieście w Zielon-
ce (ul. Mickiewicza 39/41) wydawana 
jest żywność rodzinom, które ucieka-
jąc przed wojną znalazły schronienie 
w Zielonce i okolicach. Jeśli możesz 
nam pomóc w pomaganiu to prosimy 
Cię o długoterminowe produkty spo-
żywcze. 

Zapraszamy Was do Zielonki 
w każdą środę od 15 do 20. 

Zbieramy czarne złoto

Modlitwa  
do Świętej Rodziny
Jezu, Maryjo i Józefie,
w was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii 
i Wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami 
Ewangelii i małymi 
Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu
niech nigdy więcej w naszych 
rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia 
i podziałów: ktokolwiek został 
zraniony albo zgorszony,
niech szybko zazna pocieszenia 
i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
przywrócić wszystkim 
świadomość sakralnego 
i nienaruszalnego charakteru 
rodziny, jej piękna w Bożym 
zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie,
usłyszcie, wysłuchajcie naszego 
błagania! Amen.

...najcięższy prezent w Polsce

CZARNE 
ZŁOTO

www.wirtualnachoinka.pl
Dużo by pisać, lepiej zobaczyć...

Modlitwa zaczerpnięta  
z Adchortacji Amoris Laetitia


