
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Transmisje Mszy Św.: https://msza-online.net/    

- https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/                               

- http://emigracja.chrystusowcy.pl/transmisje_mszy 

- Fatima: https://www.fatima.pt/pl/pages/transmisja-online                            

- Anioł Beskidów: http://onlineradio.pl/play/aniol-beskidow/    

 

Czytaj też dobre wiadomości:  http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_II_2022-07-17.pdf                         

Archiwum: http://parafia.rabka.swmm.eu/archiwum.php 

 

https://radiowarszawa.com.pl/ 

https://sluchaj.radiowarszawa.com.pl/ 

https://radiowarszawa.com.pl/ramowka/ 

 

 

BOBOLA                                        Londyn: https://radio.bobola.church/sluchaj-nas/      

CZYTAJ: http://parafia.rabka.swmm.eu/archiwum.php 
 
Słuchaj Radia:  http://parafia.rabka.swmm.eu/nowe/Media_2022-02-13.pdf 

                                                     

Radio Maryja                                                             Toruń   https://www.radiomaryja.pl/                                                     

   Słuchaj 

   Słuchaj 

 

Jeśli ktoś nie może z ważnego powodu uczestniczyć we 
Mszy Św. i ogląda w Telewizji lub słucha w Radiu, 
dokonuje aktu pobożnego i pożytecznego - stwierdził 
Penitencjariusz Większy Stolicy Apostolskiej. 
Obejrzenie/wysłuchanie transmisji Mszy Św. nie oznacza 
udziału w tejże. Nieważne z jakiegokolwiek medium 
skorzystamy – w żadnym wypadku nie możemy mówić o 
uczestnictwie, jeżeli nie znajdujemy się bezpośrednio w 
miejscu, w którym jest ona sprawowana, bowiem: 
„uczestnictwo we Mszy Św.” zakłada fiz. obecność”.  
 

 

 Ofiara Mszy Świętej w Mediach 

Radiu    
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Kapłaństwo „Dunaju 7” było pierwszym publicznym nadaniem święceń 
kapłańskich kobietom rzymskokatolickim w czasach nowożytnych. 
Ludmiła Javorova, wyświęcona potajemnie w 1970 roku przez biskupa 
Felixa Davideka, mianowanego przywódcę podziemnego Kościoła w 
Czechosłowacji, była pierwszą z sześciu kobiet kapłanek i sześciu kobiet 
diakonów, które służyły wiernym w czasach komunizmu. Ks. dr Gisela 
Forster i ks. Christine Mayr-Lumetzberger dziękują uczestnikom po 
święceniach rzymskokatolickich.  https://www.pinterest.de/pin/575334921116381264/ 

 
 

Ludmila 

Javorová. Potajemnie wyświęcona na księdza 

katolickiego przez biskupa 

https://www.pinterest.de/pin/575334921116381264/


Prawdopodobnie nikt z ludzi krążących po tym jednym z wielu banalnych osiedli w Brnie między 

blokiem a Billą nie wie, kim jest Ludmila Javorová. Większość pewnie nawet nazwiska nigdy nie 

słyszała - pisze w książce "Byłam katolickim księdzem. Historia Ludmiły Javorovej, kobiety 

wyświęconej w Czechach" Tomasz Maćkowiak. Publikujemy jej fragmenty. 
 
Posłuchaj: https://weekend.gazeta.pl/weekend/7,177344,28842861,ludmila-javorova-potajemnie-wyswiecona-na-ksiedza-katolickiego.html 

 

Osiedle jest trochę czystsze niż te w Polsce, ale poza tym niczym się nie różni od 
podobnych blokowisk, jakich pełno w miastach dawnego bloku socjalistycznego. 
Blok jest potężny, prawdziwy mrówkowiec. Bardzo wysoki – osiem czy dziesięć 
pięter. I długi – klatek wejściowych na pewno więcej niż dziesięć.                           
Mieszkanka w środku są ciasnawe, a ściany łazienki to zapewne przesławny umakart 
– płyty z laminatu grubości kilkunastu milimetrów. Człowiek siedzi w takiej łazience i 
przez te cieniutkie, chwiejące się przy każdym dotknięciu ścianki słyszy rozmowy w 
kuchni tak wyraźnie, jakby rozmawiający stali obok, przy samym sedesie. Czesi 
straszą się tym umakartem jako szczytem socjalistycznej tandety. W ogóle ich nie 
pociesza, że jest to oryginalny produkt czeskiego przemysłu chemicznego, 
produkowany już od 1943 roku w ultranowoczesnej jak na tamte czasy fabryce 
Synthesia w Pardubicach. Zresztą tej samej fabryce, gdzie do dziś produkuje się 
posiadający konsystencję plasteliny semtex – materiał wybuchowy, którym 
terroryści całego świata dokonywali przez dekady zamachów.                                     
Obok bloku dyskont Billi, w Czechach tak samo popularnej jak u nas Biedronka. 
Sklep od rana pełen emerytów z torbami na kółkach. Kupują podłużne pszenne bułki 
zwane rohlikami, gotowe dania garmażeryjne. Stoją w kolejkach do kas 
samoobsługowych, których obsługa ich przeraża, a potem gawędzą i ciągnąc torby 
na kółkach, wracają do mieszkań z wiotkimi ściankami z umakartu.   
I w tym skupionym na zakupach tłumku szczuplutka, drobna i nieco już 
przygarbiona, z głową mocno wysuniętą do przodu emerytka. Widać od razu, że to 
prawdziwa dama – zawsze w eleganckiej sukience i sweterku zarzuconym na 
ramiona, zawsze w pantofelkach na niskim obcasiku. Włosy świeżo ufarbowane na 
rudo – wygląda, jakby właśnie wyszła od fryzjera. Okulary w złotych oprawkach i 
skupiony wyraz twarzy budzą respekt. Ale jak ją zagadnąć, żywo odwraca głowę w 
stronę rozmówcy i od razu się uśmiecha – i w tym uśmiechu jest tyle pogody i 
życzliwości, że starczyłoby dla tabunów sfrustrowanych nastolatek.  
W sposobie mówienia też nie słychać wieku. Dama wypowiada się pewnym głosem, 
wielokrotnie złożonymi, ale zawsze poprawnymi zdaniami, myśli logicznie, mówi 
wyraźnie, a wymowę ma bardzo staranną, jak to się często na starość zdarza 
ludziom, którzy życie przeżyli, pracując umysłowo. Zwykle też gestykuluje delikatnie 
lewą ręką – w prawej trzyma laskę, którą się podpiera.  
Prawdopodobnie nikt z ludzi krążących po tym jednym z wielu banalnych osiedli w 
Brnie między blokiem a Billą nie wie, kim jest Ludmila Javorová. Większość pewnie 

nawet nazwiska nigdy nie słyszała. A jest to kobieta przed wielu dekadami 
potajemnie wyświęcona na księdza katolickiego przez prawdziwego 
katolickiego biskupa...   

 
 

https://weekend.gazeta.pl/weekend/7,177344,28842861,ludmila-javorova-potajemnie-wyswiecona-na-ksiedza-katolickiego.html


   

http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/rozalia_celak/zycie.htm
 

 
Wychowanie 
Praca nad sobą 
Pierwsze kroki ku mistycyzmowi 
Noc ciemności 
Szpital Św. Łazarza 
Klasztor 
Powrót do szpitala Św. Łazarza 
Dalsze losy Rozalii w latach 1930/36 
Modlitwa Rozalii 
Powrót do pracy 
Inne propozycje 
Autorytet Rozalii 
Posłannictwo Rozalii 
Dodatkowy Krzyż 
Panie zabierz mnie, bo dzień mój chyli się ku zachodowi 
Opinia świętości 

  

 

 
. 

MODLITWA O BEATYFIKACJĘ 

SŁUŻEBNICY BOŻEJ ROZALII CELAKÓWNY 

I NOWENNA O UPROSZENIE ŁASK ZA JEJ WSTAWIENNICTWEM 
 

 Chronologia ważniejszych dat w życiu Rozalii 

Intronizacja Najświętszego Serca Jezusowego 

Nowenna do Serca Jezusowego 

Kult Najświętszego Serca Jezusowego 

Inne strony o Sł. Bożej Rozalii Celak 
 

 

Autorstwa Leszek Stojanowski-Han - Praca własna, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35980579 

 
 

 

Data i miejsce urodzenia - 19 września 1901  Jachówka 
Data i miejsce śmierci -  13 września 1944  Kraków                                                         
Miejsce spoczynku -  Cmentarz Rakowicki w Krakowie 
Zawód, zajęcie -  pielęgniarka 
Miejsce zamieszkania -  Jachówka (1901–1924),  Kraków (1924–1944) 
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W czwartek 8 września rozpoczął się proces beatyfikacyjny br. 
Innocentego Marii Wójcika OFMConv. Do Niepokalanowa przyjechał on 
w 1935 roku, a już rok później poznał o. Maksymiliana. Współpracowali 
razem przez blisko 5 lat. Br. Innocenty zmarł w wieku 75 lat, 18.11.1994 

 

Br. Innocenty Wójcik – nowy kandydat na ołtarze 
Uroczystości miały miejsce w sanktuarium maryjnym w Niepokalanowie.  
Po Mszy Św. odbyło się zaprzysiężenie Trybunału Beatyfikacyjnego.   
Proces beatyfikacyjny rozpocznie się od zbadania pism brata Innocentego, 
a także dokumentacji zebranej na jego temat. Zajmie się tym Komisja 
Historyczna i Komisja Teologiczna. – Po zgromadzeniu całego materiału 
Trybunał Beatyfikacyjny orzeknie, czy jest on wystarczający do tego, 
by przekazać go do Rzymu, gdzie zostanie przygotowane tzw. positio, 
czyli zbiór najważniejszych dokumentów, na podstawie których 
dowiedziona zostanie heroiczność cnót brata Innocentego – tłumaczy 
prowincjał Prowincji Warszawskiej Franciszkanów Konwentualnych.  

https://dorzeczy.pl/religia/343330/br-innocenty-wojcik-przyjaciel-ojca-kolbego-nowym-kandydatem-na-oltarze.html 
 

 
 

https://dorzeczy.pl/religia/343330/br-innocenty-wojcik-przyjaciel-ojca-kolbego-nowym-kandydatem-na-oltarze.html


Jeśli osoba nam bliska, do tej pory nie chorowała na żadną chorobę 
psychiczną, a stała się w ostatnim czasie smutna, przygnębiona, zaczęła 
się wycofywać z życia rodzinnego i społecznego, przestała dbać o siebie, 
coraz częściej pozostaje w łóżku, zaniedbuje swoje obowiązki szkolne czy 
zawodowe, to są jedne z tych symptomów, które powinny być przyczyną 
do podjęcia konkretnych działań. Przede wszystkim ważne jest, aby osoba 
została wysłuchana, aby mogła powiedzieć, co jest powodem jej 
cierpienia. Poczucie, że jest się ważnym dla członków rodziny, jest 
niezwykle istotne. Osoba taka potrzebuje, aby zatroszczyć się o nią, o to 
by coś zjadała, ubrała się, zażyła leki, wyszła na spacer. Kolejnym 
krokiem jest pomoc w tym, aby osoba zapisała się i poszła do lekarza 
psychiatry, czasem będzie konieczne, by pójść z nią na wizytę, 
dopilnować zaleceń lekarza, by zażywała leki, czy też przyszła na kolejną 
konsultację. Nie każda osoba, której zły stan psychiczny pogłębia się 
podejmie zamach na swoje życie.  

Jeśli potrzebujesz wsparcia, poniżej znajdziesz bezpłatne 
całodobowe numery pomocowe: 

800 702 222 – Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym 

116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 
800 121 212 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 
800 120 002 – Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia” 
https://stacja7.pl/styl-zycia/statystyki-ktore-szokuja-jak-zapobiegac-probom-samobojczym/?utm_source=one_signal&utm_medium=push   

 

Czytaj też:  

http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_I
I_2022-09-04.pdf 
 

https://stacja7.pl/styl-zycia/statystyki-ktore-szokuja-jak-zapobiegac-probom-samobojczym/?utm_source=one_signal&utm_medium=push
http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_II_2022-09-04.pdf
http://parafia.rabka.swmm.eu/wiadomosci/Wiadomosci_II_2022-09-04.pdf


https://youtu.be/p879DjS3PvA  .   https://youtu.be/UY6lbo3uBIE   https://marsz.org/ 
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