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SL SALOS „Róża Kutno”
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ORATORIUM im. Bł. Michała Rua

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „Róża
Kutno” w Woźniakowie jest jednostką organizacyjną Salezjańskiej Organizacji
Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej SALOS RP od 1994 roku. W 2019 roku
obchodzi 25-lecie działalności. Terenem działania SL SALOS „Róża Kutno” jest
obszar woj. łódzkiego, powiatu kutnowskiego, miasta Kutno, gminy Kutno,
a siedzibą władz jest dom Salezjanów w Woźniakowie. Celem SALOS jest rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu w ramach
uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa. W pracy wychowawczej kierujemy
się systemem prewencyjnym ks. Jana Bosko, który ma za cel wychowanie młodzieży na uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan. Narzędziem do osiągnięcia tego celu jest SPORT, który gromadzi młodych i jest konkretną propozycją dla
każdego. Odpowiadając na potrzeby oraz zainteresowania młodzieży, prowadzi
zajęcia w tradycyjnych dyscyplinach sportu: tenis stołowy, piłka siatkowa i piłka
nożna. Pod opieką kompetentnych i wykwalifikowanych trenerów, podczas
regularnych treningów i turniejowych rywalizacji, każdy uczestnik zajęć może
liczyć na swój osobisty rozwój i dobrze wykorzystany czas. Oprócz tego, nasze
Stowarzyszenie organizuje wyjazdy na obozy, zarówno letnie, jak i zimowe.
W zimie największą popularnością cieszą się obozy sportowe do Głuchołaz,
a latem trudno zdobyć miejsce na obozy letnie. Są też organizowane kilkudniowe półkolonie letnie dla dzieci. „SALOS” zgodnie ze swym powołaniem,
wzbogacać ma uczciwe i religijne wychowanie dzieci i młodzieży. Jako stowarzyszenie salezjańskiej organizacji sportowej uczestniczymy w rozgrywkach
SALOS RP, a więc w igrzyskach Inspektorialnych, ogólnopolskich, światowych
i rozgrywkach ogólnopolskich w futsalu. Osiem grup sportowych w piłce nożnej
uczestniczy w systemie rozgrywek sportowych ŁZPN. Jesteśmy w okresie dynamicznego rozwoju ilościowego, organizacyjnego, sportowego, ekonomicznego,
infrastruktury sportowej. Zmierzamy do zbudowania istoty tej działalności –
mądrej myśli pedagogicznej. Przyjdzie nam wpajać wychowanej przez nas
młodzieży znakomitą formułkę olimpijską: „Zwyciężać bez pychy, przegrywać
bez urazy”. Salos prowadzi 12 grup sportowych tj. ok. 300 osób.

Stowarzyszenie „Oratorium im. Bł. Michała Rua” w Woźniakowie, które w 2019 r.
będzie obchodzić 20-lecie działalności, swoją historią sięga początków parafii
i dzieła salezjańskiego. Od lat 50. XX w. oratorium – choć istniejące bardziej jako
„idea i duch” – ściśle związane było z pracą duszpasterską i katechetyczną odbywającą się przy kościele. W latach, gdy Woźniaków był siedzibą Wyższego Seminarium
Duchownego, siłą napędową działalności młodzieżowej w Woźniakowie byli klerycy. Od 1999 r. oratorium ma stałą siedzibę (pomieszczenia pod kościołem i kaplicą
zakonną), patrona – jest nim bł. ks. Michał Rua, podstawy prawne – działa bowiem
jako stowarzyszenie z własnym statutem i zarządem. Dzięki temu tożsamość oratorium umocniła się, a o jego dynamiczności świadczy fakt, że w ciągu dwóch dekad
zrealizowało prawie sto umów na zadania publiczne. Obecnie podejmuje ono różne
formy działalności dla dzieci oraz młodzieży z Kutna i okolic, stając się oratorium
międzyparafialnym. Oratorium prowadzi: wypoczynek letni i zimowy (półkolonie,
obozy), wydarzenia okolicznościowe (Boski Bal, Bal karnawałowy, Bal aniołów,
Wieczór św. Andrzeja, Mikołajki), spotkania i wydarzenia formacyjne dla animatorów (dni skupienia, wigilia, spotkanie wielkanocne), zajęcia integracyjne (Boska
sobota). Jest obecne również na wydarzeniach diecezjalnych, inspektorialnych
i ogólnopolskich. Prowadzi grupy: Przyjaciele Dominika Savio i Grupę Wzrastania
oraz proponuje spotkania modlitewne (Wieczernik młodych).

Parafia
pw. św. Michała Archanioła
w Kutnie-Woźniakowie

Od roku 2018 Oratorium
jest organizacją pożytku
publicznego. Stąd osoby
chętne mogą przekazać
1% podatku dochodowego
na cele stowarzyszenia
podając w rozliczeniu rocznym nr KRS – 0000207384.
Opr. ks. H. Chibowski (Salos) i ks. P. Szlufik (Oratorium)
Parafia pw. św. Michała Archanioła w Kutnie-Woźniakowie
SALEZJANIE
Woźniaków 56, 99-300 Kutno, tel. 24 362 73 10
Do Kancelarii Parafialnej, zapraszamy w celu załatwienia wszelkich spraw
związanych z sakramentami, posługami duszpasterskimi, zaświadczeniami,
intencjami Mszy świętych oraz wszelkimi sprawami dotyczącymi naszej parafii.
Godziny urzędowania: czwartek: 09.00 – 10.30 i 16.00 – 17.30
piątek – sobota: 09.00 – 10.30
Parafia – tel. w/w godzinach 24 362 73 25, e-mail: parafia-wozniakow@salezjanie.pl
Dom ZAKONNY – tel. 24 362 73 11, e-mail: wozniakow@salezjanie.pl
Dom Rekolekcyjny – tel. 24 362 73 20, 735 201 219, e-mail: salezjanie.wozniakow@gmail.com
ORATORIUM – tel. 24 362 73 21, 660 628 388, e-mail: oratorium.wozniakow@gmail.pl
SL SALOS „RÓŻA KUTNO” – tel. 24 362 73 23, 735 201 218, e-mail: salosrozakutno@gmail.com
www.wozniakow.salezjanie.pl; www.roza.kutno.pl
Konto: Parafia św. Michała Archanioła w Kutnie-Woźniakowie
Nr konta bankowego: 05 1240 3190 1111 0000 2978 7630

Informator parafialny
Anno Domini 2019

Porządek Liturgiczny Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła
w Kutnie - Woźniakowie

Eucharystia w niedziele i uroczystości:
08.00 – dla ogółu wiernych
10.00 – dla ogółu wiernych
11.30 – dla dzieci i rodziców
18.00 – dla ogółu wiernych.
Eucharystia w niedziele i uroczystości w kaplicy na ul. Łęczyckiej:
09.00 – dla ogółu wiernych
17.00 – dla ogółu wiernych.
Eucharystia w dni powszednie:
18.00 – z krótką homilią.
Eucharystia w I piątek miesiąca:
16.30 – dla dzieci i młodzieży.
Parafialne Uroczystości Odpustowe:
„Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy.
Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami,
za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela
zadośćuczynienie ze skarbca Chrystusa i świętych”.
•• Uroczystość św. Jana Bosko: niedziela przed 31 stycznia
•• Uroczystość Matki Bożej Wspomożenia Wiernych: 24 maja
•• Uroczystość św. Michała Archanioła: ostatnia niedziela września o godz. 12.00.
Święta nakazane:
Wśród licznych świąt kościelnych można wyróżnić święta nakazane, czyli dni, w które wierni
zobowiązani są od uczestnictwa we Mszy świętej oraz do powstrzymywania się od prac niekoniecznych. Lista świąt nakazanych regulowana jest przez Kodeks prawa kanonicznego. Obowiązek uczestnictwa we Mszy św. zostaje wypełniony przez udział w niej w jakimkolwiek obrządku katolickim.
Uczestniczyć można w dniu święta lub wieczorem dnia poprzedzającego, czyli w wigilię święta (kan.
1248 KPK).
•• Świętej Bożej Rodzicielki Maryi: 1 stycznia
•• Objawienie Pańskie (Epifania): 6 stycznia
•• Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – Wielkanoc: 21 kwietnia
•• Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – „Boże Ciało”: 20 czerwca
•• Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – „Matki Bożej Zielnej”: 15 sierpnia
•• Wszystkich świętych: 1 listopada
•• Boże Narodzenie: 25 grudnia (pierwszy dzień)
•• oraz wszystkie niedziele w ciągu roku.
Oprócz wymienionych powyżej świąt nakazanych są w Kościele Katolickim w Polsce obchodzone
również inne święta o głębokiej tradycji. W święta te wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa
we Mszy świętej oraz powstrzymywania się od prac niekoniecznych, jednak polscy biskupi zachęcają
do udziału w liturgii również w te dni tj. 2 lutego Ofiarowanie Pańskie, 19 marca św. Józefa, 25 marca
Zwiastowanie NMP, 10 czerwca NMP Matki Kościoła, 29 czerwca św. Piotra i Pawła, 26 sierpnia MB
Częstochowskiej, 8 września Narodzenia NMP, 2 listopada Wszystkich Wiernych Zmarłych, 8 grudnia
Niepokalanego Poczęcia NMP.
Eucharystia w święta kościelne nie nakazane:
•• 18.00 – dla ogółu wiernych z homilią.
Święte Triduum Paschalne:
Pamiętajmy, że Triduum Paschalne – to największe święto chrześcijaństwa. Kościół
nie nakłada na nas obowiązku uczestniczenia w jego obchodach. Dzięki temu możemy dobrowolnie
zdecydować się na udział w tym święcie. Każdy z nas jest jednak zobowiązany do wzięcia udziału
we Mszy świętej w Niedzielę Wielkanocną. Liturgia Wigilii Paschalnej jest najbardziej uroczystą
ze wszystkich liturgii w roku, należy już do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Tym
samym otwiera ona pięćdziesięciodniowy okres wielkanocnej radości. Jak Triduum Paschalne jest
centrum całego roku kościelnego, tak Wigilia Paschalna stanowi ośrodek Triduum Sacrum.
•• Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej z obrzędem obmycia nóg: 18 kwietnia, godz. 18.00
•• Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej: 19 kwietnia, godz. 18.00
•• Wielka Sobota: 20 kwietnia
–– adoracja Grobu Pańskiego – godz. 9.00 – 17.30
–– błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny – godz. 9.00 – 12.00
•• Niedziela Wielkanocna:
–– Liturgia Wigilii Paschalnej – w sobotę 20 kwietnia, godz. 19.00
–– Procesja Rezurekcyjna – w niedzielę 21 kwietnia, godz. 6.00.

Inne uroczyste celebracje w roku kościelnym:
•• Pierwsza Komunia święta: 25 maja 2019 roku, sobota, godz. 11.00
•• Bierzmowanie młodzieży: 16 maja 2019 roku, czwartek, godz. 18.00
•• Procesja Bożego Ciała – w czwartek: 20 czerwca 2019 roku, godz. 10.00
•• Rocznica pierwszej Komunii świętej: 2 czerwca 2019 roku, godz. 11.30
•• Pasterka to Msza Święta z Uroczystości Bożego Narodzenia – 24 grudnia – godz. 22.00
•• Jubileusz 25-lecia SL SALOS „RÓŻA KUTNO” w dniach 8-10 lutego 2019
i 20 lat stowarzyszenia Oratorium im. Bł. Michała Rua w dniu 16 czerwca 2019.
Stałe intencje Mszy świętych:
•• Wszystkie niedziele – za parafian i sympatyków dzieła św. Jana Bosko
•• Pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 18.00 – za zmarłych polecanych w wypominkach
•• 1 luty – wszyscy kapłani odprawiają za zmarłych współbraci salezjanów
•• 5 listopad – jedna Msza święta za zmarłych dobrodziejów Rodziny Salezjańskiej
•• 25 listopad – jedna Msza święta za zmarłych Rodziców Salezjanów.
Nabożeństwa w miesiącu:
•• Godzinki do Najświętszej Maryi Panny w każdą niedzielę ok. godz. 7.40
•• I niedziela miesiąca Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 10.00
•• I niedziela miesiąca Modlitwa uwielbienia i wieczór konfesjonałów o godz. 19.00
•• I piątek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00 Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
•• I czwartek miesiąca – modlitwa o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, i do instytutów
świeckich oraz indywidualnych form życia konsekrowanego
•• I sobota miesiąca Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca o godz. 16.00 i nabożeństwo do MB
Królowej Pokoju 25. dzień miesiąca o godz. 17.00
•• Modlitwa różańcowa każdego 24. dnia m-ca o godz. 17.30 w intencji Kościoła, Ojczyzny i RM
•• Hołd Wspomożycielce Wiernych każdego 24. dnia miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00
•• Wspomnienie św. Jana Bosko: w ostatni dzień miesiąca oraz ucałowanie relikwii.
Nabożeństwa okresowe:
•• Msze roratnie w okresie adwentu: codziennie dla dorosłych w kaplicy na ul. Łęczyckiej o godz.
7.00; dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej w kościele, w piątki o godz. 16.30
•• Nowenna do św. Jana Bosko od 22 do 30 stycznia godz. 17.30
•• Nowenna do św. Józefa od 10 do 18 marca po Mszy św. o godz. 18.00
•• Nowenna do MB Wspomożenia Wiernych od 15 do 23: luty, sierpień po Mszy św. o godz. 18.00;
maj, czerwiec, październik o godz. 17.30
•• Światowy Dzień Chorego w parafii: Masza św. i nabożeństwo Lurdzkie 11 lutego o godz. 11.30
•• Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu: dla dzieci o godz. 16.30; dla dorosłych o godz. 17.30
•• Gorzkie żale w niedziele Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 8.00
•• Nowenna do święta Bożego Miłosierdzia: 19 i 20 kwietnia o godz. 15.00; od 21 do 27 kwietnia
2019 roku po Mszy św. o godz.18.00
•• Nowenna do uroczystości Zesłania Ducha Świętego: od 31.05. – 08.06.2019 roku o godz. 17.30
•• Majowe ku czci Matki Bożej o godz.17.30
•• Czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz.17.30
•• Nowenna do św. Michała Archanioła od 20 do 28 września po Mszy św. o godz 18.00
•• Różańcowe: w październiku o godz. 17.30
•• Listopad: Różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach – codziennie o godz. 17.30
•• Grudzień: Nowenna do Bożego Narodzenia: od 16.12. – 24.12.2019 roku o godz 17.30.
Rekolekcje:
•• Wielkopostne: dla starszych 21–24.03.2019 roku
•• Wielkopostne: dla dzieci i młodzieży 3–5.04.2019 roku
•• Adwentowe: w grudniu 2019 roku.
Posługa duszpasterska:
•• Spowiedź święta podczas wszystkich Mszy świętych
•• Przyjmowanie intencji Mszy świętych: w godzinach urzędowania kancelarii i w niedziele
po Mszach świętych w zakrystii kościoła
•• Odwiedziny chorych – w I piątek miesiąca oraz na każdą prośbę
•• Udzielamy chrztu w II i IV niedzielę miesiąca o godz. 11.30
•• Konferencja dla rodziców i chrzestnych w sobotę przed chrztem po Mszy św. o godz. 18.00
•• Spotkania formacyjne młodych do bierzmowania: w II niedzielę miesiąca o godz. 16.30
•• Przygotowanie do Pierwszej Komunii św. w I niedzielę m-ca po Mszy św. o godz. 11.30
•• Rozprowadzanie prasy katolickiej w niedzielę: po każdej Mszy świętej
•• Grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym spotkania w czwartki o godz. 19.00
•• Oratorium im. Bł. Michała Rua czynne: od czwartku do soboty: 16.00 – 18.00; 18.30 – 20.00
•• Formacja Animatorów Oratorium w grupach raz w tygodniu wg. ustalenia 5 grup.

Wspólnoty, grupy parafialne i stowarzyszenia:
•• Dziecięce i młodzieżowe:
–– Oratorium im. Bł. Michała Rua
–– Liturgiczna Służba – Ministranci i Lektorzy
–– Grupa modlitewno-liturgiczna im. bł. Laury Vicuna
–– Grupy sportowe SL Salos „RÓŻA KUTNO”: w piłce siatkowej dziewcząt 2 grupy; w piłce
nożnej 9 grup chłopców i 2 grupy dziewcząt.
•• Dorosłych:
–– Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników – trzecia gałąź RS
–– Grupa modlitewna „Królowej Pokoju” powstała 8 grudnia 2000 roku
–– Grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym „Zjednoczeni w Duchu” powstała
15.12.2013 roku po REO
–– Koła Żywego Różańca. W parafii istnieje 1 Róża, która powstała w 1997 roku
–– Pięć Róż Różańcowych Rodziców za dzieci powstałe 24.04.2017 roku.
•• Stowarzyszenia:
–– Oratorium im. Bł. Michała Rua. Oratorium istnieje od momentu utworzenia parafii.
Jako stowarzyszenie od 21.06.1999 roku, zarejestrowane w KRS od 17.05.2004 r.
–– Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SALOS Róża
Kutno” w Woźniakowie jest zarejestrowane w ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę Kutnowskiego pod numerem „8”. Siedziba: Woźniaków 56,
99-300 Kutno. Data wpisu 05.01.2004 rok.
Obecnie w parafii z nominacji przełożonych zakonnych i ks. Biskupa Ordynariusza
pracują:
Ks. Józef Pietrusik – Proboszcz, Dziekan, wikariusz dyrektora domu zakonnego, prowadzi: kancelarię parafialną, duchowy opiekun grupy modlitewnej
Królowej Pokoju, odpowiedzialny za katechezy chrzcielne i małżeńskie (chrzty,
śluby), dyżuruje w kancelarii parafialnej.
Ks. Henryk Chibowski – Dyrektor wspólnoty zakonnej
animuje i koordynuje działalność wspólnoty salezjańskiej. Jest prezesem SL
SALOS „RÓŻA KUTNO”. Opiekun duchowy: Wspólnoty „Zjednoczeniu w Duchu”
Odnowy w Duchu Świętym. Moderator dzieła modlitwy różańcowej rodziców
za dzieci, prowadzi modlitwę uwielbienia w I niedziele m-ca, duszpasterstwo
chorych w pierwsze piątki miesiąca i pomaga w duszpasterstwie parafialnym.
Ks. Krzysztof Kostrzewa – Ekonom domu zakonnego, kierownik Domu
Rekolekcyjnego, kapelan sióstr Albertynek, posługa u sióstr Pasjonistek
ze Strzelec, dba o groby współbraci na cmentarzu parafialnym, pomaga w duszpasterstwie parafialnym
Ks. Piotr Szlufik – Radca domu, sekretarz RD, pisze kronikę domu, Kierownik Oratorium, prowadzi spotkania formacyjne animatorów,
odpowiada za grupy działające w Oratorium, katecheta w Szkole Podstawowej
nr 5 w Kutnie, Przedszkolu Miejskim nr 5 „Stokrotka”, Liceum i Technikum SPSK
w Kutnie, razem z animatorami oratorium prowadzi: katechezy przygotowujące
młodzież do bierzmowania w grupie „Wzrastania”, grupie „Przyjaciele Dominika Savio”, głosi rekolekcje, skupienia, konferencje i pomaga w duszpasterstwie parafialnym.
Ks. Józef Skowron – Wikariusz parafialny, współpracuje z Proboszczem,
odpowiada za kaplicę na ul. Łęczyckiej wg. wskazań Proboszcza, delegat lokalny
Salezjanów Współpracowników, opiekun Koła Żywego Różańca, duszpasterstwo
chorych w pierwsze piątki miesiąca, prowadzi: pogrzeby i błogosławi śluby; prowadzi kazania dla dzieci w niedzielę o godz. 11.30; pomaga w duszpasterstwie
parafialnym.
Ks. Waldemar Trendziuk – Kierownik Katechizacji, Katecheta w Zespole Szkół
nr 4 w Kutnie-Azorach, opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza, duszpasterstwo chorych w pierwsze
piątki miesiąca, spowiednik sióstr Albertynek, prowadzi: nabożeństwa dla dzieci o godz. 16.30
(pierwszy piątek miesiąca, roraty, różaniec, drogę krzyżową); katechezy przygotowujące rodziców
i dzieci do I Komunii św., pogrzeby i błogosławi śluby; głosi rekolekcje i pomaga w duszpasterstwie
parafialnym.
Ks. Wojciech Biskiewicz – Pomaga w duszpasterstwie parafialnym.

Ks. Jan Sposób – „Żywa historia Woźniakowa” – spowiednik wspólnoty, modli się za wspólnotę i daje dobry przykład.

