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Ró¿aniec – z pozoru to zwyk³a modlitwa. Modlitwa d³uga i nu¿¹ca. Tak 
jednak nie jest! Ró¿aniec to nie jest zwyk³a modlitwa – to sposób na ¿ycie!

Odmawiaj¹c ró¿aniec oddajemy wszystkie nasze radoœci i smutki – ca³e 
nasze ¿ycie – Maryi. Gdy zwracamy siê do Niej z ufnoœci¹, mo¿emy byæ 
pewni, ¿e Ona wstawia siê za nami u Swego Syna – Jezusa.

Ró¿aniec jest zatem modlitw¹ zawierzenia, która kieruje nas przez Maryjê 
do Jezusa. Odmówienie ca³ej czêœci ró¿añca trwa 25 minut… To jedyne 
25 minut z 1440 – które otrzymujemy od Boga ka¿dego dnia!

O mocy ró¿añca mo¿na pisaæ wiele – jednak to ka¿dy osobiœcie musi siê 
o niej przekonaæ. Spróbuj mo¿e ju¿ dziœ porozmawiaæ z Maryj¹ trzymaj¹c 
w rêku ró¿aniec. Ja spróbowa³em i wiem, ¿e radoœci i pokoju, jakie daje mi 
ta modlitwa, nie da mi ¿aden cz³owiek.

Dzieñ modlitwy w intencji III Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Ogólnego Synodu Biskupów - Niedziela 28 wrzeœnia 2014 r.

Niedziela 28 wrzeœnia 2014 r. poœwiêcona jest modlitwie w intencji 
III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, który odbêdzie 
siê w dniach 5 – 19 paŸdziernika. Przedmiotem obrad Zgromadzenia bêd¹ 
“Wyzwania duszpasterskie wobec rodziny w kontekœcie ewangelizacji”.

Zachêcamy koœcio³y, wspólnoty parafialne, instytuty ¿ycia konsekrowanego, 
ruchy i stowarzyszenia do modlitwy w intencji Synodu.

Zachêca siê do odmawiania, napisanej przez Papie¿a Franciszka, Modlitwy 
do Œw. Rodziny.

 Modlitwa do Œw. Rodziny w intencji Synodu  

Jezu, Maryjo i Józefie, w Was kontemplujemy
blask prawdziwej mi³oœci, do Was zwracamy siê z ufnoœci¹. 
Œwiêta Rodzino z Nazaretu, uczyñ tak¿e nasze rodziny
œrodowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szko³ami Ewangelii i ma³ymi Koœcio³ami domowymi.
Œwiêta Rodzino z Nazaretu, niech nigdy wiêcej w naszych rodzinach 
nikt nie doœwiadcza przemocy, zamkniêcia i podzia³ów: 
ktokolwiek zosta³ zraniony albo zgorszony
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.
Œwiêta Rodzino z Nazaretu, oby przysz³y Synod Biskupów
móg³ przywróciæ wszystkim œwiadomoœæ sakralnego i nienaruszalnego charakteru 
rodziny, jej piêkna w Bo¿ym zamyœle.
Jezu, Maryjo i Józefie, 
us³yszcie, wys³uchajcie naszego b³agania. 

*   *   *   *   *   *   *
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (Mt 21,28-32).

Jezus powiedzia³ do arcykap³anów i starszych ludu: Co myœlicie? Pewien 
cz³owiek mia³ dwóch synów. Zwróci³ siê do pierwszego i rzek³: Dziecko, idŸ dzisiaj 
i pracuj w winnicy! Ten odpowiedzia³: Idê, panie!, lecz nie poszed³. Zwróci³ siê do 
drugiego i to samo powiedzia³. Ten odpar³: Nie chcê. PóŸniej jednak opamiêta³ siê 
i poszed³. Który¿ z tych dwóch spe³ni³ wolê ojca? Mówi¹ Mu: Ten drugi. Wtedy 
Jezus rzek³ do nich: Zaprawdê, powiadam wam: Celnicy i nierz¹dnice wchodz¹ 
przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszed³ bowiem do was Jan drog¹ 
sprawiedliwoœci, a wyœcie mu nie uwierzyli. Celnicy zaœ i nierz¹dnice uwierzyli mu. 
Wy patrzyliœcie na to, ale nawet póŸniej nie opamiêtaliœcie siê, ¿eby mu uwierzyæ.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
ROZUM W S£U¯BIE EWANGELII

Jedna z katolickich audycji radiowych podejmowa³a temat pobo¿noœci 
wed³ug myœli Pana Boga. Podczas rozmów telefonicznych ze s³uchaczami 
rozmawiano o tym, ¿e istota pobo¿noœci polega na w³aœciwym stylu ¿ycia
 i na prawid³owych relacjach z innymi ludŸmi. Modlitwa zaœ ma w tym 
pomagaæ, dodawaæ si³, ³agodziæ z³e emocje. Wspomniano tak¿e o osobach 
szczególnie powo³anych do ¿ycia wype³nionego modlitw¹, jak mówi³ Jan 
Pawe³ II o zakonach kontemplacyjnych. Godzinê po zakoñczonej audycji 

na adres e-mailowy redakcji ktoœ przys³a³ smutny list opisuj¹cy wydarzenia w pewnej rodzinie. 
Wszyscy, którzy do niej nale¿eli, modlili siê codziennie rano i wieczorem, o godz. 15  pamiêtali 
o Koronce do Bo¿ego Mi³osierdzia, a jednoczeœnie… lepiej nie streszczaæ szczegó³ów… niszczyli 
ma³¿eñstwa w dalszej rodzinie, byli zawistni wobec otoczenia, ich dom okreœlano „jaskini¹ plotek”. 
To chyba jeszcze gorsze udawanie ni¿ opisane w dzisiejszej Ewangelii.

Dzisiejszy fragment nauczania Jezusa mo¿emy nazwaæ opisem dobrego u¿ywania rozumu. 
Przemyœlenia i refleksje maj¹ nas prowadziæ do Boga, do odczytywania i spe³niania Jego woli. Mamy 
tu jednoczeœnie odpowiedŸ, jak trafiaæ do ludzkich serc i jak przemieniaæ œwiat, a nasze s³owa i czyny 
korygowaæ prawd¹ Ewangelii. Gdy pójdê z³¹ œcie¿k¹, mogê przeprosiæ, zmieniæ postêpowanie 
i pokazaæ na w³asnym przyk³adzie, jak kontakt ze S³owem Jezusa mnie przemienia i daje mi wolnoœæ, 
za któr¹ têskni ka¿dy cz³owiek.

              

00

 (Przedruk z „Dzieñ Pañski”)

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Dlaczego w³aœnie ró¿aniec?
Na pierwszy rzut oka odmawianie ró¿añca mo¿e siê wydawaæ nieciekawe, a nawet nudne. 

Czy rzeczywiœcie? Siêgnijmy do prostego obrazu z ¿ycia.
Obliczono, ¿e ma³e dziecko powtarza wyraz „mama” oko³o trzystu razy dziennie. Czy to siê 

dziecku znudzi? Nigdy! A mo¿e nudzi to matkê? Te¿ nie. Reaguje ona na ka¿de odezwanie siê 
dziecka.

Podobnie jest z modlitw¹ ró¿añcow¹. Maryja jest nasz¹ Matk¹. Kiedy odmawiamy ró¿aniec, 
jesteœmy podobni do ma³ego dziecka. Powtarzamy jak ono: B¹dŸ pozdrowiona, Matko! Czy Maryja 
cieszy siê z tego pozdrowienia? Na pewno tak! Jest to przecie¿ nawi¹zanie do radosnego 
wydarzenia w Nazarecie, gdzie Anio³ Gabriel oznajmi³ Jej, ¿e jest „³aski pe³na”, a Ona przyjê³a to 
z pokor¹, nazywaj¹c siebie s³u¿ebnic¹ Pañsk¹. Je¿eli Ona jest „³aski pe³na”, to my œwiadomi w³asnej 
niedoskona³oœci, prosimy J¹: „Módl siê za nami grzesznymi”, abyœmy tak¿e nape³nieni zostali ³ask¹ 
przyjaŸni Bo¿ej.

Ilekroæ Maryja chcia³a przekazaæ œwiatu swoje orêdzie, zjawia³a siê wybranym ludziom 
(najczêœciej dzieciom) z ró¿añcem w rêku i usilnie zachêca³a do jego odmawiania. Tak by³o 
w Lourdes w roku 1858, tak te¿ by³o w Fatimie w roku 1917. Z tego wynika, ¿e modlitwa ró¿añcowa 
jest dla Maryi szczególnie mi³a, a dla cz³owieka bardzo skuteczna. Wyros³a ona z Ewangelii 
i jest jej streszczeniem.

O wartoœci modlitwy ró¿añcowej niech œwiadczy fakt, ¿e wiêŸniowie obozów koncentracyjnych 
robili sobie ró¿añce z ugniecionego chleba, którego paciorki nanizane na nitce przechowywali przed 
oprawcami i na nich siê modlili. A ile¿ to razy w kieszeniach poleg³ych ¿o³nierzy znajdywano ró¿añce, 
czêsto zbroczone krwi¹? Przesy³ano te przedmioty jako relikwie do rodzinnych domów – matkom. 
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Na Watykanie w Kaplicy Sykstyñskiej jest ogromny 
obraz, namalowany na wielkiej œcianie. Przedstawia „S¹d 
Ostateczny”. Mnóstwo postaci: Chrystus, u jego boku 
Maryja, anio³owie, Aposto³owie i rzesze ludzkie, 
podnosz¹ce siê z tej ziemi ku niebu. Ale jeden fragment 
szczególn ie nas zastanawia – oto potê¿ny 
Duch Bo¿y dŸwiga z otch³ani cz³owieka, uczepionego 
na ró¿añcu !

*   *   *
Pewnego razu zapytano papie¿a Piusa IX, jaki jest 

najwspanialszy skarb Watykanu. W odpowiedzi wyci¹gn¹³ 
ró¿aniec i trzymaj¹c go nad g³ow¹ powiedzia³: „Oto 
najwspanialszy skarb Watykanu!”.

*   *   *
O. Pio zapytany na dwa dni przed swoj¹ œmierci¹, co mia³by wa¿nego 

do przekazania ludziom, odpowiedzia³: „Chcia³bym zaprosiæ wszystkich grzeszników 
z ca³ego œwiata, aby kochali Matkê Bo¿¹. Odmawiajcie zawsze ró¿aniec. 
I odmawiajcie go tak czêsto, jak tylko mo¿ecie. Szatan stara siê zawsze zniszczyæ tê 
modlitwê, ale mu to siê nigdy nie uda. To jest modlitwa Tej, która króluje nad wszystkim 
i wszystkimi. To ona nauczy³a nas modliæ siê na ró¿añcu, tak ja Jezus nauczy³ nas 
mówiæ Ojcze nasz.”

*   *   *

Wezwanie do modlitwy o pokój
Kiedy piszê te s³owa, œwiat jest w stanie wojny. W krajach Bliskiego Wschodu, 

na Ukrainie i w wielu zak¹tkach ziemi tocz¹ siê walki i gin¹ nie tylko ¿o³nierze, ale 
równie¿ cywile – kobiety i dzieci. Papie¿ Franciszek zapytany przez dziennikarzy, 
czy wspólna modlitwa o pokój z patriarch¹ Konstantynopola, prezydentem Izraela 
i prezydentem Palestyny mia³a sens w obliczu tocz¹cej siê nadal wojny, 
odpowiedzia³, ¿e „zosta³a otwarta brama modlitwy”. Przypomnia³ te¿, ¿e „pokój jest 
darem, darem, na który zas³ugujemy nasz¹ prac¹”, i doda³, ¿e obok „drogi dialogu, 
który jest wa¿ny, istnieje równie¿ droga modlitwy”.

Zwracam siê do Was z apelem o dar modlitwy w intencji pokoju na œwiecie. Kiedy 
dziœ pokój jest wci¹¿ zagro¿ony, proszê, aby wszyscy cz³onkowie ¯ywego 
Ró¿añca w Polsce przez ca³y paŸdziernik do wyznaczonej tajemnicy ró¿añcowej 
do³¹czyli ka¿dego dnia jeden dziesi¹tek ró¿añca – tajemnicê ukoronowania Matki 
Bo¿ej na Królow¹ nieba i ziemi – i ofiarowali swoj¹ modlitwê w intencji pokoju.

Tyle razy w historii œwiata modlitwa ró¿añcowa ratowa³a od wojny i przynosi³a 
pokój. Matka Bo¿a w Fatimie bardzo konkretnie prosi: „Odmawiajcie codziennie 
ró¿aniec, aby wyprosiæ pokój dla œwiata”, a œw. Jan Pawe³ II w Liœcie o ró¿añcu 
zaznacza, ¿e „odmawiaj¹c (…) ró¿aniec, nie mo¿na nie czuæ siê wyraŸnie 
zobowi¹zanym do s³u¿by sprawie pokoju” (nr 6). Rozumiej¹c powagê sytuacji, 
bierzemy „ufnie do r¹k koronkê ró¿añca” – jak zachêca³ Papie¿ Polak – i b³agamy 
Jezusa, Ksiêcia Pokoju, o ten upragniony dar dla œwiata, uciekaj¹c siê pod p³aszcz 
matczynej opieki Królowej Pokoju. 

     ks. Szymon Mucha (Krajowy Moderator ̄ ywego Ró¿añca)
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 (na Cmentarzu), 18 .

00 00w dni powszednie: 7 , 18 .

Wspólnoty w naszej parafii:
Z tajemnicy Koœcio³a wyp³ywa wezwanie, skierowane do wszystkich cz³onków Mistycznego 

Cia³a Chrystusa, aby aktywnie w³¹czyli siê w misjê i w budowê Ludu Bo¿ego jako organiczna 
wspólnota, sprawuj¹c ró¿ne pos³ugi zgodnie z otrzymanymi charyzmatami. Echo tego 
wezwania rozbrzmiewa nieustannie w dokumentach Magisterium Koœcio³a, zw³aszcza od 
Soboru Watykañskiego II. (Sobór Wat. II, Lumen gentium, 33).

Zapraszamy do Grup Parafialnych:
00

sOdnowa w Duchu Œwiêtym (w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz.18 )
00 30

sOaza (m³odzie¿y w pi¹tki po Mszy œw. o godz.18 , dzieci w ka¿dy I i III czwartek miesi¹ca godz. 16 )
00

sRuch Rodzin Nazaretañskich: W ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu 
prowadzona przez Ruch Rodzin Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców 

00i Dzieci) co drugi pi¹tek po mszy œw. o godz. 18 . Spotkania doros³ych cz³onków i sympatyków RRN 
00 w ka¿d¹ œrodê o godz. 17 na zapleczu.

00
sZespó³ Soli Deo (próba w ka¿dy pi¹tek o godz.20 )

00
sSchola dzieciêca (próba w ka¿d¹ sobotê o godz.9 )

00
sChór parafialny (próba w ka¿d¹ œrodê po Mszy œw. o godz. 18 )

00
sMinistranci (zbiórka w ka¿d¹ sobotê o godz. 10 )

00
sRó¿aniec rodziców za dzieci (w pierwszy dzieñ ka¿dego miesi¹ca o godz. 17

00
sWspólnota Intronizacji NSPJ (adoracja w ka¿d¹ niedzielê po Mszy œw. o godz. 7 )

00
sParafialny Zespó³ Caritas. W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16  - osoby korzystaj¹ce 

z pomocy PZC modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.
sKo³a ̄ ywego Ró¿añca

00
sParafialna œwietlica „Bonifacy” (spotkania w ka¿dy pi¹tek o godz. 16 )
sRuch modlitewny Adoremus (Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu w ka¿d¹ ostatni¹ niedzielê 

00miesi¹ca po Mszy œw. o godz. 18 )
30 00 00 00Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 8  do 10 ; pi¹tek i sobota od 16  do 18 .

00W ka¿dy pi¹tek od godziny 17  istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnej pomocy 
psychologicznej w ramach funkcjonuj¹cej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii. 
Zapraszamy ka¿dego, kto jest zaniepokojony swoj¹ sytuacj¹ ma³¿eñsk¹, domow¹ czy 
rodzinn¹. Porad udziela pan psycholog (tel. 602 460 998 lub 86 216 3955).

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE 

*   *   *   *   *

*   *   *   *   *

1. W tym tygodniu pierwszy czwartek, pi¹tek i sobota  miesi¹ca, w czwartek po Mszy œw. 
o godz. 18  „Godzina Œwiêta”. W pi¹tek od godz. 17  Adoracja  Najœwiêtszego Sakramentu 
i spowiedŸ. 
2. W œrodê rozpoczynamy paŸdziernik - miesi¹c poœwiêcony Matce Bo¿ej Ró¿añcowej; 
nabo¿eñstwo ró¿añcowe w tygodniu po Mszy œw. o godz. 18 , w niedzielê po Mszy œw. 
o godz. 11 . Zapraszamy do wspólnej modlitwy ró¿añcowej. 
3. W przysz³¹ niedzielê ofiary do puszek sk³adane bêd¹ na Caritas.
4. Przed koœcio³em odbywa siê zbiórka do puszek na hospicjum p..w. Œwiêtego Ducha 
w £om¿y.
5. Bóg zap³aæ za ofiary z³o¿one w ubieg³ym tygodniu na potrzeby naszego Koœcio³a.

    Wasz Proboszcz

00 00

00

00
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