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Słowo Biskupa Pelplińskiego
Siostry i Bracia, dziękuję za dojrzałe i odpowiedzialne 
Bracia Kapłani, s t o s o w a n i e  s i ę  d o  o g r a n i c z e ń ,  

spowodowanych zarządzeniami władz 
W tegorocznym czasie Wielkiego Postu państwowych. 
niektórzy z nas zostali 
dotknięci chorobą, inni są Mam nadzieję, że obecna 
jej świadkami, a wszyscy sytuacja przeżywana przez 
doświadczamy ograniczeń nas wszystkich w duchu 
z powodu wprowadzenia wiary, przyniesie dobre 
stanu epidemicznego. Dla owoce w życ iu  ca łe j  
nas wszystkich jest to wspólnoty Kościoła. Proszę 
również wezwanie do Was, abyście  nie ustawali w 
nawrócenia i refleksji nad w y s i ł k u  d u c h o w e g o  
s e n s e m  ż y c i a .  ł ą c z e n i a  s i ę  z e  
Jednocześnie jest to czas, Zbawicielem, a cierpienia, 
k i e d y  w y r a ż a m y  których teraz szczególnie 
wzajemne zrozumienie i doświadczacie, zechcieli 
s o l i d a r n o ś ć  p r z e z  składać Panu Bogu jako 
przestrzeganie zarządzeń duchową ofiarę w intencji 
władz państwowych, aby zatrzymania epidemii i 
nie dopuszczać      do o d n o w y  d u c h o w e j  
rozprzestrzeniania się niebezpieczeństwa. społeczeństwa.
Temu mają również służyć „Wskazania 
dotyczące dyscypliny sakramentów i Trwam na modlitwie za Was wszystkich, a 
sakramentaliów w diecezji pelplińskiej w szczególnie za tych, którzy walczą z 
czasie zagrożenia epidemicznego”. wirusem i opiekują się chorymi. Na ten 

trudny czas wszystkim z serca błogosławię.
Serdecznie dziękuję Wam, drodzy Kapłani, 
za  Waszą  pos ługę  w n ie ła twych   
okolicznościach epidemii, a zwłaszcza za 
dostosowywanie duszpasterstwa do + Ryszard Kasyna 
szczególnych wymagań i organizowanie 
transmisji on-line z kościołów parafialnych.    Biskup Pelpliński 
Wszystkim Wam drodzy Siostry i Bracia 
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Módlmy się! 
Święty Rochu, darem i Duchem Boskim 

Przedziwny Proroku,Litania do Świętego Rocha,
Święty Rochu, najgorliwszy nieumiejętnych Patrona od zarazy.
doktorze,

Święty Rochu, prawdziwy życia Kyrie elejson, Chryste elejson.
Chrystusowego wyznawco,Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Święty Rochu, najmocniejszy Panieńskiéj Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami!
czystości obrońco,Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad 
Święty Rochu, w którym wszystkich Świętych nami!
zasługi z Boskiéj dobroci szanujemy i czcimy,Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święty Rochu, całego świata Patronie od Święta Trójco jedyny Boże zmiłuj nad nami
zarazy morowego powietrza,Święta Maryo, - módl się za nami!
Święty Rochu, w szpitalach służący,Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,
Boże, w Trójcy świętej jedyny,Święty Rochu, Chrystusa wyznawco,
Przez zasługi świętego Rocha, gorliwego Święty Rochu, drogi klejnocie wszystkiego 
miłośnika Twego,świata,
Abyś od powietrza, głodu, ognia i wojny Święty Rochu, patronie chorych i konających,
wybawić raczył,Święty Rochu, godny Synu i ozdobo królestwa 
Abyś nas od skazy grzechowej zachować francuzkiego,
raczył,Święty Rochu, ojcze ubogich najłaskawszy,
Abyś nas, za przykładem świętego Rocha, w Święty Rochu, wzgardzicielu świata 
służbie Twojej świétej utwierdzić raczył,najmężniejszy,
Abyś nam, synom i córkom jego, pokój, zgodę Święty Rochu, pielgrzymie ziemski 
i miłość prawdziwą dać raczył,najcierpliwszy,
Synu Boży, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Święty Rochu, obywatelu niebieski 
Panie!najchwalebniejszy,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Święty Rochu, najosobliwszy patronie od 
przepuść nam, Panie!powietrza morowego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Święty Rochu, cudotwórco wielki Chrystusów,
wysłuchaj nas, Panie!Święty Rochu, obrońco wiary świętéj 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, najpotężniejszy,
zmiłuj się nad nami!Święty Rochu, przedziwny Chrystusowego 
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!ubóstwa naśladowco
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson!Święty Rochu, najtroskliwszy wdów i sierot 

opiekunie,
10 Ojcze nasz i t. d.-10 Zdrowaś Marya i t. d.Święty Rochu, żarliwy dusz miłośniku,

Święty Rochu, lekarzu chorób ludzkich 
Módlmy się. Boże, któryś błogosławionemu najskuteczniejszy
Rochowi, przez Anioła Swego, przyobiecał, że Święty Rochu, wizerunku prawdziwej 
każdy, pobożnie go wzywający, od wszelkiego pobożności,
morowego powietrza wolnym zostanie, daj Święty Rochu, wodzu w drodze cnót 
nam, prosimy Ciebie, aby, którzy jego najdoskonalszy,
pamiątkę nabożnie obchodzimy, mocą zasług Święty Rochu, przykładzie cudowny Ducha 
jego, od śmiertelnego powietrza ciała i duszy apostolskiego,
byli zachowani. Przez Pana naszego, Jezusa Święty Rochu krzyża Pańskiego miłośniku 
Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na najcierpliwszy,
wieki wieków. Amen.Święty Rochu, życiem Aniele najniewinniejszy,

Święty Rochu, wielki i skuteczny Patryarcho 

ludu Bożego,
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29.03.2020 Niedziela  

05.04.2020 Niedziela  

         FIRMA TRANSPORTOWA 

8.00 +Halina, Danuta, Zygmunt i Leszek               "PIOTR" PIOTR BRZOSKA 

10.00 +Piotr Graban w dniu urodzin UL... OLSZYNKA 2A, 83-221 OSIEK

11.30 za parafian

16.00 Gorzkie Żale i msza św.: Nasza baza znajduje się pod adresem:

         +Leszek Partyka w rocznicę śmierci WYCINKI 40A 

7.30 +dziadkowie: Mariann i Bronisław Olszewscy, OFERUJEMY:

          Monika i Józef Koseccy, Alfons Szumała, Ludwika 

          i Czesław Gawrzyał * PIASKOWANIE 

16.00   (maszyn, felg, itp. - możliwy dojazd do klienta)

* WYWOZIMY NIECZYSTOŚCI PŁYNNE 

   (posiadamy beczkowóz o pojemności 10m3) -  

KONKURENCYJNE CENY 

* ODBIERAMY ODPADY 

7.30 +Kazimierz Jezierski - msza popogrzebowa   (budowlane, remontowe, wielkogabarytowe-

16.00  +Zygmunt Olszewski w rocznicę śmierci,  - posiadamy kontenery 5 m3, 7 m3, 10m3 

             Bożena, Wiktoria, Ludwik, Mieczysław i Marian    oraz BIG BAG 1m3)

             Demscy * TRANSPORT  POJAZDEM Z URZĄDZENIEM HDS

* WYKONUJEMY DROBNE PRACE KOPARKO-

7. 30 +rodzice Mańkowscy i Klein i zmarli z rodziny    ŁADOWARKĄ

           Rzóska * ZAJMUJEMY SIĘ ROZBIÓRKĄ BUDYNKÓW 

   (gospodarczych, letniskowych)

* POSIADAMY BUSA Z WINDĄ, GDZIE MOŻEMY 

7.30 +Hubert Topolewski - 6 rocznica śmierci    PRZEPROWADZIĆ CIĘ W KAŻDY ZAKĄTEK 

16.00 +Halina i Polikarp Krzywińscy    POLSKI , ORAZ BUSY DOSTAWCZE  

7.30 +Moinka i Józef Koseccy ZACHĘCAMY DO KONTAKTU ORAZ WSPÓŁPRACY

8.00 +Paweł Rogaczewski NUMERY TELEFONÓW:

16.00 Droga Krzyżowa oraz msza św. 

          +rodzice: Chabowscy i Czajka, zięć Grzegorz PIOTR- 600-948-216

            i zmarli krewni z obu rodzin        ŁUKASZ - 511-970-939

7.30 +mąż Krzysztof, teściowie, Leokadia i Stefan 

          oraz Joanna i Maksymilian

30.03.2020 Poniedziałek

31.03.2020 Wtorek

01.04.2020 Środa 

16.00 +Wanda i Konrad Dubiela

02.04.2020  Czwartek

03.04.2020 Piątek

           04.04.2020 Sobota

16.00 +Franciszek Bukowski, Alicja i Edward Koziatek

8.00 Za wstawiennictwem św. Rocha i Jana Pawła II 

        podziękowanie za dar miłości i sakrament 

        małżeństwa w 45 rocznicę ślubu Wandy i Henryka 

        z prośbą o błogosławieństwo dza dzieci i ich rodzin

10.00 

11.30 +Jan i Joanna Erdanowscy i rodzice z obu stron

16.00 Gorzkie Żale i msza św.:

         1) za parafian

         2) +Janina Kleina -od Zakładu Pogrzebowego Kilia

za wstawiennictwem św. Rocha i Jana Pawła II 

          podziękowanie Panu Bogu za odebrane łaski 

          z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla

          Łucji i Jagienki

za wstawiennictwem św. Rocha i Jana Pawła II 

          podziękowanie Panu Bogu za odebrane łaski 

          z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla 

         Teresy z okazji 80 urodzin
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Do użytku wewnętrznego Kościoła 

Św. Roch – patron na czas epidemii i zarazy

Modlitwa o zdrowie

Święty Rochu, wielkie są Twoje zasługi przed tronem Najwyższego. Pełen ufności zwracam się 
dziś z prośbą o Twoje wstawiennictwo. Żyjąc na świecie, służyłeś chorym w zarazie. Z wysokości 
nieba wstawiaj się również za mną i wypraszaj zdrowie duszy i ciała. Niech mnie omijają wszelkie 
choroby i zarazy, abym ciesząc się zdrowiem, mógł służyć Tobie i bliźnim i przez to powiększać 
chwałę Boga. Chroń mnie też od nagłej i niespodzianej śmierci. Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen.
Święty Rochu, wstawiaj się za mną!

Modlitwa w chorobie

Boże, nie wiem co począć? Wszystko jest takie trudne. Jestem pełen lęku i niepokoju, a czasem 
brak mi nadziei, choć wiem i wierzę, że we wszystkim jest ukryty głęboki sens. Poślij św. Rocha, 
niech zwilży dotykiem swojej miłości moje zmęczone ciało i moje drżące serce. Proszę Cię, 
Panie, niech św. Roch będzie ze mną w mojej trudnej do zniesienia sytuacji. Niech jego bliskość 
pomoże mi moje cierpienie zamienić na uwielbienie i chwałę Twoją. Niech będzie pomocą na 
drodze do zbawienia dla wielu ludzi zdrowych fizycznie, a chorych duchowo. O łaskę wyjścia z 
choroby błagam usilnie przez wstawiennictwo św. Rocha. Amen.
Święty Rochu, wstawiaj się za mną!

Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, przez zasługi świętego Rocha, gorliwego miłośnika Twego, 
prosimy Ciebie, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś od powietrza, głodu, ognia i wojny wybawić raczył,
Abyś nas od skazy grzechowej zachować raczył,

Abyś nas, za przykładem świętego Rocha, w służbie Twojej świętej utwierdzić raczył,
Abyś nam, synom i córkom jego, pokój, zgodę i miłość prawdziwą dać raczył,
Synu Boży, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Módlmy się.
Boże, któryś świętemu Rochowi przez Anioła Swego przyobiecał, że każdy pobożnie go 
wzywający od wszelkiego morowego powietrza wolnym zostanie, daj nam, prosimy Ciebie, 
abyśmy, którzy jego pamiątkę nabożnie obchodzimy, mocą zasług jego od śmiertelnego 
powietrza ciała i duszy byli
zachowani. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje, Bóg na wieki 
wieków.
Amen.


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

