
  Czasem przyjmowała nawet 20 osób w ciągu dnia. Margaret zmarła w Wielki Piątek 
po 27 latach życia w całkowitym bezruchu. Miała 40 lat. 
Trzy lata później pani profesor Louise Ward, która osobiście znała Margaret O'Donnell, 1 

sierpnia 1981 r. założyła Ruch MARGARETEK. Nazwała go jej imieniem, bo poruszyło ją 

niezwykłe życie i modlitwa Margaret. Po francusku  marguerite oznacza polny kwiatek, który 

w Polsce nazywany jest margerytką lub margaretką.  

Dlatego symbolem Apostolatu MARGARETKA stał się kwiatek o białych płatkach. W środku 

kwiatu wpisuje się imię i nazwisko księdza, a na siedmiu płatkach imiona i nazwiska siedmiu 

osób, które przyrzekają Bogu, że jednego dnia tygodnia będą się modlić za konkretnego kapła-

na-członkowie danej Margaretki sami wybierają modlitwę, którą będą się modlić (przyp.A.Z,).  

Ta sama osoba może należeć do wielu margaretek.  Może się na przykład modlić za siedmiu 

kapłanów – każdego dnia za innego księdza.” ( Mały Gość Niedzielny) 

Do rozwoju tego ruchu przyczynili się franciszkanie z medjugorskiej parafii. Ich świadectwo                 

o mocy i znaczeniu tej modlitwy, wobec przybywających do Medjugoria pielgrzymów, pomo-

gło   w szybszym rozszerzenie się tej formy modlitwy na cały świat.   

W Polsce pierwsze Margaretki powstały już w 1998 roku jako oddolna inicjatywa osób świec-

kich. Do ich liczebnego wzrostu przyczynił się także ogłoszony w 2009 roku przez papieża 

Benedykta XVI rok kapłański. Ze względu na wzrastającą liczbę zaangażowanych osób i chęć 

wspólnotowej modlitwy za kapłanów, rozpoczęto organizowanie spotkań i pielgrzymek w 

różnych miejscach w Polsce (Kalwaria Zebrzydowska, Wysokie Koło i inne). Powstało też 

wiele stron internetowych, które propagują ideę modlitwy w Margaretkach.  

Księżą Biskupi zgromadzeni na 372 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które 

obradowało w Gnieźnie i Poznaniu w dniach 14-16 kwietnia 2016 roku, powołali ks. Bogusła-

wa Nagel z Archidiecezji Krakowskiej na Opiekuna Krajowego Apostolatu Modlitwy za Ka-

płanów „Margaretka. Każda Diecezja posiada diecezjalnego opiekuna Margaretek. 

Cele Apostolatu: 
modlitwa za wybranego kapłana 
troska o jedność kapłanów ze swoim biskupem i między sobą 
współpraca między kapłanami i świeckimi 
wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego 

W ostatnich dniach w naszej Parafii powstała pierwsza Marga-
retka modląca się za jednego  z naszych kapłanów. Tworzy ją sie-
dem rodzin. Każda z rodzin wybrała jeden dzień tygodnia, jako 
dzień swojej modlitwy za kapłana .Podczas Mszy Świętej zostanie 
złożone uroczyste przyrzeczenie nowo powstałej Margaretki. 

Wszystkich tych, którym leży na sercu dobro i świętość naszych 
kapłanów zachęcamy do podjęcia tej inicjatywy, tak aby każdy z 
naszych kapłanów był objęty tą szczególną modlitwą. (oprac. A.Z.)                                                                                                                

NIEDZIELA  15 ZWYKŁA 
KRUPSKI MŁYN, 14 LIPCA 2019 
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 CZYTANIA NIEDZIELNE   
 1/  Pwt 30, 10-14; Praw Boże nie przekracza naszych możliwości 
Ref: OŻYJE SERCE SZUKAJĄCYCH BOGA 
2/ Kol 1, 15-20; Wszystko jest stworzone przez Chrystusa  
3/ Łk 10, 25-37; Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie 

 

 
Miłosierny 

Samarytanin 

APOSTOLAT MARGARETKA 
Święty Jan Maria Vianney powiedział, że nie ma złych ka-
płanów. Są tylko tacy, za których wierni za mało się modlą. 
 

Historia powstania Margaretek 
„To codzienna modlitwa za konkretnego księdza. Nazwa MARGARETKA pocho-
dzi od imienia niezwykłej osoby, Margaret O'Donnell z Kanady. Gdy Margaret 
miała 13 lat, w sierpniu 1951 roku, wykryto u niej chorobę Heinego-Medina. Za-
wieziono ją do szpitala w Ottawie, potem do Montrealu. Trzy miesiące później 
dziewczynka wróciła do domu, ale była już całkowicie sparaliżowana. Mogła poru-
szać tylko głową. Margaret szybko zrozumiała, że jak dla innych małżeństwo, ka-
płaństwo lub życie zakonne, tak dla niej ta choroba jest powołaniem. I zaczęła swo-
je cierpienie poświęcać, modląc się za parafię, za swojego proboszcza. Księża za-
częli jej powierzać swoje intencje. Z każdym dniem do domu przychodziło coraz 
więcej osób z prośbą o modlitwę. [c.d—s. 4] 



1/Za + Krystynę Duda (1 r.) 
2/ Za Ks. Szymona o bł. w pracy  
misyjnej i za pomocników Misji 

7,00 
 

7.00 
 
 

Za kapłanów naszej parafii i organistów 
(od pielgrzymów  jasnogórskich)/ 
Za śp. Marię i Kazimierza oraz  
++ z rodzin Nowakowski i Rabenda 

15.07.2019; św. Bonawentury   

MSZE ŚWIĘTE 14.07: 7.30 I 10.30 [ ZA PARAFIAN] 

 16.07.2019; NMP z Góry Karmel 

18.15 

20.07.2019;  

 
Za + męża Józefa (16 r.), ++ rodziców Jana i Marie Kołcz, Stanisława 
i Stanisławę Stępień, braci, siostry, kuzynki, szwagrów, dziadków, ++   
z rodzin Czupryn, Stępień Pabich, Olczyk, Solarz, Adamczyk, o ż.w. 

 17.07.2019;  

 
18.00 

 
 

Za + Wojciecha Rębisz,  
o dar życia wiecznego 

7.00 

d 

 18.07.2019,  

19.07.2019 

Środa 

Czwartek 

Sobota 

Piątek 

7.00 
 

18.00 

Wtorek 

Poniedziałek 7.30 
 
 
 

10.30 
 
 

15.15 
 

 X ZW. 21.07.; KOLEKTA> MISJE KS. SZYMON NIEDZIELA 

 1/ Nabożeństwo Fatimskie - 13 lipca o 19.15—za Misje 
2/ Zmiana int. Mszalnej 14 VII o 10.30 - Za Parafian 
3. 15-20 lipca - Święto Młodzieży na G. sw. Anny 
4. Ks. Szymon—misjonarz będzie w naszej parafii od 15 do 21.07. 
5. Bóg zapłać za wszystkie prace przy kościele i ofiary. Zakończono 

prace na dachu budynku salek. 
6. Powstała grupa modlitewna tzw. MARGARETKA, która przez 3 

lata będzie wspierać modlitwą ks. Sebastiana. Bóg zapłać. 
7. Zap: Jakub Szczepaniak zam. T. Góry i Natalia Pawlak -T Góry,  (1) 
8. GN; Z Ewą Błaszczyk o wybudzaniu (20); O Białowieży (23); Misje 

przez instrumenty muzyczne (34); Na Galgenbergu (VI); Czarno-
byl - prawda– mit? (56); Dzieci w podróży.. (66). 

OGŁOSZENIA: Bóg zapłać Grupie Misyjnej.. 

Msze poza Par: / Za + męża Augustyna Lipka (5 r.), o wieczny odpoczynek/ 
[15.07] 
2. Za + męża Gotfryda, rodz. Marcelina i Jadwigę, , Ignacego i Waleskę, sio-
stry Rozalię , Martę i Jadwigę, br. Karola,  zięcia Krystiana, 7 szw., ++ z ro-
dziny Schindzielorz, Szyguła./ [ 16.07] 
3.  Do Op. B za wstaw. Sw. Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski, z 
prośba o dalszą opiekę i zdrowie w rodzinie Piegza / [[17.07] 
4. Za + męża Bogusława, rodziców Helenę i Czesława, teściów Paulinę i 
Henryka, 2 siostry, 3 szw., ++ z rodzin Stróżek, Wróblewski, Huczko, Dzię-
cioł, o radość w. / [18.07]  
5.  Do Miłos. B o radość wieczną dla + męża Czesława Freus, ojca Jana Ku-
śmierek, ++ z rodzin Freus, Kuśmierek, Szymański, Piróg/[19.07] 
6.  Za + ciocię Annę Stoll, (100 r ur., 19 r śm.), ++ z rodzin Stoll, Strózek, 
Golda, Pierończyk, Szczygieł, dusze w cz. / [ 20.07] 


