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Podjêta modlitwa zosta³a oparta na formule ¯ywego 
Ró¿añca . Ró¿e (wg. tradycyjnego nazewnictwa) sk³adaj¹ siê 
z 20 osób, z których ka¿da odmawia w intencji swoich dzieci 
codziennie jedn¹ dziesi¹tkê ró¿añca, rozwa¿aj¹c przy tym 
jedn¹ z tajemnic ró¿añcowych.

Grupa stanowi pewnego rodzaju ma³¹ wspólnotê modlitwy, 
w tej wspólnocie poszczególne intencje staja siê wspólne. 
W ten sposób codziennie za ka¿de z dzieci objêtych t¹ 
modlitw¹ odmówiony jest ca³y ró¿aniec. 

       (dokoñczenie na stronie trzeciej)

Kochani!
W naszej parafii zosta³a zainicjowana modlitwa Ró¿añcowa rodziców 

za dzieci. Dwie Ró¿e ju¿ powsta³y i trzecia jest w trakcie formowania.
Poni¿ej zamieszczam fragmenty przekazanego mi tekstu wyjaœnia-

j¹cego, czym jest ta modlitwa i dlaczego warto j¹ podj¹æ.
            ks. Dariusz

Dlaczego warto modliæ siê za swoje dzieci na Ró¿añcu!
Ka¿dy rodzic pragnie, aby jego dziecko by³o szczêœliwe, skoñczy³o dobr¹ 

szko³ê, czasem dobre studia, mia³o dobry zawód, wspania³¹ rodzinê, czy te¿ 
wype³nia³o inne powo³anie. Ka¿dy rodzic pragnie..., ale czy sam jest w stanie 
zapewniæ to swoim „skarbom”? Szukamy znajomoœci u osób, które mog¹ jak 
najwiêcej „za³atwiæ”! A jest Ktoœ, kto mo¿e wszystko! Na dodatek pomaga 
za darmo! On mo¿e wszystko, bo jest Wszechmog¹cy! Ta osoba to Bóg.

Sami nie poradzimy sobie z trudnymi faktami, z wszechobecnymi zagro¿eniami, 
jakie czyhaj¹ na nasze dzieci, takimi jak alkohol, papierosy, kradzie¿e, zawiœæ, 
rozboje, narkotyki, powszechnie dostêpna magia i okultyzm, sekty, destrukcja z 
Internetu, pornografia, skutki aborcji i wiele innych. To smutna rzeczywistoœæ, która 
istnieje, czy nam siê to podoba czy nie. ¯adne pieni¹dze nie zapewni¹ dziecku 
bezpieczeñstwa. To potwierdza praktyka. Dodatkowo bardzo czêsto to w³aœnie my 
sami – rodzice - z ró¿nych przyczyn stajemy siê dla dziecka problemem. Z powodu 
naszych b³êdów, braku wiedzy, zaniedbañ, grzechów nasze w³asne dzieci mog¹ 
doœwiadczaæ z³a.

 W 2001 roku grupa rodziców, w trakcie rekolekcji, na których uœwiadomiono im 
te zagadnienia, podjê³a modlitwê w intencji swoich dzieci.

*   *   *   *   *   *   *   *   *

Bóg jest pierwszym Ÿród³em radoœci i nadziei cz³owieka.
    Jan Pawe³ II 
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Ewangelia niedzielna - wg Œw. Mateusza (6,24-34)
 Nikt nie mo¿e dwom panom s³u¿yæ. Bo albo jednego bêdzie nienawidzi³, a drugiego 
bêdzie mi³owa³; albo z jednym bêdzie trzyma³, a drugim wzgardzi. Nie mo¿ecie s³u¿yæ Bogu 
i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie siê zbytnio o swoje ¿ycie, o to, co macie 
jeœæ i piæ, ani o swoje cia³o, czym siê macie przyodziaæ. Czy¿ ¿ycie nie znaczy wiêcej ni¿ 
pokarm, a cia³o wiêcej ni¿ odzienie? Przypatrzcie siê ptakom w powietrzu: nie siej¹ ani ¿n¹ 
i nie zbieraj¹ do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je ¿ywi. Czy¿ wy nie jesteœcie wa¿niejsi 
ni¿ one? Kto z was przy ca³ej swej trosce mo¿e choæby jedn¹ chwilê do³o¿yæ do wieku 
swego ¿ycia? A o odzienie czemu siê zbytnio troszczycie? Przypatrzcie siê liliom na polu, 
jak rosn¹: nie pracuj¹ ani przêd¹. A powiadam wam: nawet Salomon w ca³ym swoim 
przepychu nie by³ tak ubrany jak jedna z nich. Jeœli wiêc ziele na polu, które dziœ jest, a jutro 
do pieca bêdzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czy¿ nie tym bardziej was, ma³ej wiary? 
Nie troszczcie siê wiêc zbytnio i nie mówcie: co bêdziemy jeœæ? co bêdziemy piæ? czym 
bêdziemy siê przyodziewaæ? Bo o to wszystko poganie zabiegaj¹. Przecie¿ Ojciec wasz 
niebieski wie, ¿e tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie siê naprzód o królestwo /Boga/ i 
o Jego Sprawiedliwoœæ, a to wszystko bêdzie wam dodane. Nie troszczcie siê wiêc zbytnio 
o jutro, bo jutrzejszy dzieñ sam o siebie troszczyæ siê bêdzie. Dosyæ ma dzieñ swojej biedy.

Dwom panom
Zaraz po maturze zg³osi³ siê do Seminarium Duchownego. Chcia³ zostaæ ksiêdzem. 

Podoba³a mu siê ta droga ¿ycia. Samodzielnoœæ, ³atwoœæ w otrzymaniu pracy, presti¿ 
spo³eczny, pieni¹dze... Dostrzega³ te¿ pewne trudnoœci, ale o nich specjalnie nie myœla³ 
w imiê zasady: „jakoœ to bêdzie”. Doœæ szybko minê³y lata studiów i stan¹³ przed ostateczn¹ 
decyzj¹ – przyj¹æ œwiêcenia czy nie?

Po piêciu latach inaczej widzia³ kap³añstwo. Zrozumia³, ¿e jego motywacja w okresie 
maturalnym by³a bardzo s³aba. Kap³añstwo ostatecznie sprowadza siê do ¿mudnego 
dawania œwiadectwa tym wartoœciom, jakimi siê szafuje. Doskonale uj¹³ to œw. Pawe³, 
pisz¹c do Koryntian: „Niech ludzie uwa¿aj¹ nas za s³ugi Chrystusa i za szafarzy tajemnic 
Bo¿ych. A od szafarzy ju¿ tutaj ¿¹da siê, aby ka¿dy z nich by³ wierny”. Wiernoœæ przez ca³e 
¿ycie to nie taka prosta rzecz. Poprosi³ wiêc o rok praktyki i jako katecheta postanowi³ 
dojrzeæ do ostatecznej decyzji.

Szuka³ odpowiedzi na pytanie: dlaczego tak trudno zerwaæ z wartoœciami, które 
sk³adaj¹ siê na doczesne szczêœcie cz³owieka i oddaæ siê wy³¹cznie s³u¿bie Bogu. 
Dlaczego wiêkszoœæ spotkanych przez niego ludzi usi³uje s³u¿yæ Bogu i mamonie? Trudno 
na takie pytanie odpowiadaæ w sposób teoretyczny. Pe³na odpowiedŸ na nie jest ukryta 
w spotkaniu konkretnego cz³owieka ¿yj¹cego dla Boga. Jego milcz¹cy przyk³ad mo¿e 
przekonaæ szukaj¹cego.

Rozterki wspomnianego kleryka w pewnej mierze dotykaj¹ ka¿dego chrzeœcijanina, 
który chce na serio traktowaæ wskazania Chrystusa zawarte w Ewangelii. U korzeni tych 
rozterek le¿y s³aboœæ wiary. Ten, kto zawierzy³ Bogu, doœæ szybko siê przekonuje, 
¿e w s³u¿bie u Niego otrzymuje siê pe³ne wyposa¿enie. To jest tak, jakby cz³owiek zg³osi³ 
siê do wielkiego przedsiêbiorstwa, o zasiêgu œwiatowym, w którym pracownik otrzymuje 
wszystko, co jest potrzebne do dobrego wykonania zleconych mu zadañ. Im lepszy 
pracownik, tym mniej musi myœleæ o sobie i urz¹dzeniu swego ¿ycia, bo inni z tego 
przedsiêbiorstwa bêd¹ siê o to troszczyli. Przedsiêbiorstwo bowiem jest 
samowystarczalne. Pracownik dla dobra przedsiêbiorstwa winien oddaæ w stu procentach 
swój czas, si³y, pieni¹dze. Sprawiedliwy Pracodawca nie tylko mu za wszystko 
po sprawiedliwoœci zap³aci, ale nadto nagrodzi stokrotnie.

Jeœli jednak pracownik zg³asza siê do pracy i interesuje go jedynie pytanie: jak¹ 
otrzyma pensjê, z góry wiadomo, ¿e nie interesuje go dobro przedsiêbiorstwa, lecz w³asny 
interes. Pracodawca, jeœli nawet zatrudni takiego najemnika, wyp³aci mu 
po sprawiedliwoœci za jego pracê, ale nigdy nie zatroszczy siê o niego wiedz¹c, ¿e ten 
troszczy siê o siebie sam. Rzecz jasna, ¿e w takiej sytuacji pracownik nie znajdzie 
szczêœcia ani w pracy w Bo¿ym przedsiêbiorstwie, ani w ¿yciu osobistym.
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Niewielu ludzi ma jednak odwagê zg³osiæ siê do pracy w Królestwie niebieskim 
z gotowoœci¹ ca³kowitego oddania siebie do dyspozycji Boga. St¹d te¿ niewielu znajduje 
szczêœcie w tej pracy i niewielu otrzymuje maksymalne wynagrodzenie, jakie obiecuje 
i gotów jest daæ Pracodawca. Niestety w Królestwie Bo¿ym jesteœmy czêsto równie 
marnymi pracownikami, jak w pañstwowych zak³adach. W rezultacie nie cieszymy siê 
ani owocami pracy, ani otrzyman¹ za ni¹ zap³at¹.

Dotykamy najwa¿niejszej sprawy. Chodzi o moc wiary i potraktowanie na serio Boga 
jako naszego Pracodawcy. Jeœli cz³owiek, bez wzglêdu na swe powo³anie, odda siê 
wy³¹cznie do dyspozycji Boga, jako Jego pracownik, nie zabraknie mu niczego, 
co niezbêdne do ¿ycia na ziemi, a serce wype³ni najwiêksza radoœæ p³yn¹ca nie tylko 
z sukcesów w pracy, ale przede wszystkim z przyjaŸni z Boskim Pracodawc¹.

              Ks. Edward Staniek

*   *   *   *   *   *   *   *   *
Dlaczego warto modliæ siê... (dokoñczenie ze strony pierwszej)

Istniej¹, znane nam, dwa powody dla jakich rodzice decyduj¹ siê na przyst¹pienie 
do modlitwy ró¿añcowej w intencji swoich dzieci.

1. Dlatego, ¿e w ¿yciu ich dzieci dzieje siê coœ z³ego - a wierz¹cy rodzice w trudnoœciach 
zwracaj¹ siê do Boga o pomoc. Maj¹ œwiadomoœæ, ¿e jakieœ z³o dotyka ich dzieci 
i nie potrafi¹ sobie z tym poradziæ, wiêc szukaj¹ pomocy u Boga.

2. Dlatego, ¿e dostrzegaj¹c w œwiecie zalew z³a zaczynaj¹ zdawaæ sobie sprawê jak 
trudno siê przeciwstawiæ temu, a chcieliby daæ swoim coœ wiêcej ni¿ tylko materialne 
wartoœci, chcieliby swoje dzieci jakoœ przed tym z³em ochroniæ.

Ten rodzaj modlitwy to propozycja, która daje i podtrzymuje nadziejê. 
Poza tym, rodzic wchodz¹c do tej Ró¿y daje swoim dzieciom wytrwa³oœæ innych 19-œciorga 
rodziców, nawet jeœli by sam zapomnia³ inni nie zapomn¹! Œwiadomoœæ tej wspólnej 
modlitwy i niezachwianej opieki Bo¿ej nad dzieckiem daje rodzicowi nies³ychany spokój 
i czêsto uwalnia od lêków o dziecko, o bezpieczeñstwo teraz i w przysz³oœci. Ta modlitwa 
czêsto uzdrawia równie¿ relacje w rodzinach!

Oczywiœcie podjêcie modlitwy nie zwalnia nas z konkretnego dzia³ania, 
aby wychowywaæ swoje dzieci i kierowaæ ich rozwojem, jednak modlitwa takie dzia³ania 
z pewnoœci¹ wspomo¿e. Podjêcie tej modlitwy to równie¿ koniecznoœæ zwrócenia uwagi 
na swoje osobiste nawracanie siê i swój w³asny rozwój duchowy!

Spotkaliœmy siê te¿ z pytaniem rodzica – „w czym ta modlitwa jest lepsza od mojej, 
przecie¿ ja codziennie siê modlê za swoje dzieci”. To Bóg zna wartoœæ ka¿dej modlitwy, 
nie oceniamy czy ta modlitwa jest lepsza, czy nie. Tylko dzielimy siê œwiadectwem wielu 
codziennych ³ask i zmian na lepsze w ¿yciu dzieci, za których rodzice modl¹ siê w³aœnie 
w ten sposób. Mo¿e Bóg udziela specjalnych ³ask dlatego, ¿e jest to modlitwa 
wspólnotowa, mo¿e dlatego ¿e ta modlitwa uczy nas pokory - pokornego, codziennego 
przyznania siê do w³asnej s³aboœci i grzesznoœci, mo¿e dlatego ¿e z nami jest Maryja, 
wzór rodzicielskiej mi³oœci, mo¿e dlatego, ¿e wype³niamy wskazania Ojca Œwiêtego Jana 
Paw³a II – czyli nauczanie Koœcio³a. Ten rodzaj modlitwy to po prostu propozycja by chroniæ 
i ratowaæ nasze dzieci. Jest to z pewnoœci¹ modlitwa owocna.

Niech inspiracj¹ do ufnego dzia³ania i wiernego trwania w tej modlitwie bêdzie równie¿ 
wezwanie Ojca Œw. Jana Paw³a II z listu apostolskiego o Ró¿añcu Najœwiêtszej Maryi 
Panny:

„Czymœ piêknym i owocnym jest tak¿e powierzenie tej modlitwie drogi wzrastania dzieci. 
... Modlitwa ró¿añcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dzieæmi, która wychowuje je ju¿ 
od najm³odszych lat (...) stanowi pomoc duchow¹, której nie nale¿y lekcewa¿yæ”.

Zg³oszenia rodziców zainteresowanych modlitw¹ w Ró¿y przyjmowane s¹ 
telefonicznie (nr tel. 86 2160 764) lub w koœciele ka¿dego 1 dnia miesi¹ca. Msze 
œwiête w intencji Ró¿y ka¿dego 1 dnia miesi¹ca o godz. 18 . Przed Msz¹ œw. 
adoracja Najœwiêtszego Sakramentu i modlitwa ró¿añcowa za dzieci i rodziny 
z Ró¿y Ró¿añcowej.

00
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00

Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 18 ,
00 00

w dni powszednie: 7 , 18
Inne nabo¿eñstwa:
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego 

00dnia o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana 

00Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy œw. o godz. 7  prowadzona przez 
Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ

00
sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu 

prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich 
00

sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

00

Mi³oœæ, która jest gotowa nawet oddaæ ¿ycie, nie zginie. 

*   *   *   *   *

1. W procesie budowania naszej komunii z Bogiem nieustannie powinniœmy pamiêtaæ, 
¿e ka¿da niedziela jest Dniem Pañskim. W³aœnie niedziela jest dniem zgromadzenia 
liturgicznego, dniem rodziny chrzeœcijañskiej, dniem radoœci i odpoczynku od pracy; 
jest podstaw¹ i rdzeniem ca³ego roku liturgicznego; jest g³ównym dniem celebrowania 
Eucharystii, poniewa¿ jest to dzieñ zmartwychwstania Pañskiego. Bior¹c ¿ywy 
i œwiadomy udzia³ we Mszy Œwiêtej, wskazujemy na ¿ywotnoœæ naszej wiary.

2. W pi¹tek, 4 marca, który jest jednoczeœnie pierwszym pi¹tkiem miesi¹ca, czcimy 
œwiêtego Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym 
¿yciem udowodni³, ¿e w³adza wcale nie musi byæ okazj¹ do nadu¿yæ, korupcji 
ani wyœcigu w gromadzeniu doczesnego bogactwa. W³adza i polityka jest dzie³em Boga 
i traktowana jako powo³anie mo¿e staæ siê te¿ drog¹ do œwiêtoœci. 

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy pi¹tek i pierwsza sobota 
miesi¹ca. Postarajmy siê o chwilê adoracji Najœwiêtszego Sakramentu, ofiaruj¹c j¹ 
w intencji nowych powo³añ do kap³añstwa i ¿ycia zakonnego, tak¿e z naszej wspólnoty 
parafialnej. Pierwszy pi¹tek to dzieñ Komunii Œwiêtej wynagradzaj¹cej za grzechy 
osobiste i ca³ego œwiata. Chrystusa Eucharystycznego mo¿emy przyj¹æ tylko czystym 
sercem. Dlatego w naszym koœciele okazja do pierwszopi¹tkowej spowiedzi œwiêtej 
od godz. 17 . W pierwsz¹ sobotê Matkê Najœwiêtsz¹ proœmy o opiekê nad naszymi 
rodzinami.

       Wasz Proboszcz

*   *   *   *   *

          Jan Pawe³ II (Karol Wojty³a)
_____________________________________________________________________________
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