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wieku, na was m³odzi: weŸcie znów ufnie do rêki koronkê ró¿añca, 
odkrywaj¹c j¹ na nowo w œwietle Pisma Œwiêtego, w harmonii z 
liturgi¹, w kontekœcie codziennego ¿ycia. Oby ten mój apel 
nie popad³ w zapomnienie nie wys³uchany!” (Rosarium Virginis 
Mariae, 43)

Nie doœwiadczymy skutecznoœci tej modlitwy, dopóki nie 
zaczniemy jej odmawiaæ, a paŸdziernik jest ku temu doskona³¹ 
okazj¹. Obyœmy zjednoczeni na modlitwie wraz Maryj¹ odkryli, 
¿e dobrze odmawiany ró¿aniec przemienia nasze serca i nasze 
otoczenie. 

                ks. Dariusz

Na wielu obrazach i figurach Maryja przedstawiana jest w postawie klêcz¹cej, 
ze z³o¿onymi rêkoma i pochylon¹ g³ow¹, zatopiona w modlitwie. Tego typu dzie³a sztuki 
wyra¿aj¹ spokojn¹ pogodê ducha, która tak czêsto kojarzy siê nam z Matk¹ Bo¿¹.

Odgrywaj¹c wyj¹tkow¹ rolê w Bo¿ym planie, Maryja pozosta³a prost¹, pokorn¹ 
wierz¹c¹. Od samego poczêcia na mocy zas³ug przewidzianej œmierci Jezusa zosta³a Jej 
dana ³aska wolnoœci od grzechu. Mimo to jednak stawa³a wobec zwyk³ych ludzkich 
wyborów, prze¿ywa³a zwyk³e ludzkie emocje. Jej zwyciêstwo jest zwyciêstwem wiary – 
tej samej wiary, która jest mo¿liwa dla nas wszystkich.

Bóg zaprasza ka¿dego z nas do podjêcia pielgrzymki wiary. Pragnie byœmy wszyscy 
zachowywali Jego dzie³a w swoich sercach i rozwa¿ali Jego s³owa zawarte w Piœmie 
Œwiêtym. Maryja jest dla nas doskona³ym wzorem oddania siê Bogu. Uczy nas 
ws³uchiwaæ siê w Jego g³os i pozwalaæ prowadziæ siê Duchowi Œwiêtemu.

Przeznaczona przed za³o¿eniem œwiata na Matkê Boga, Maryja nieustannie 
zaprasza wszystkich uczniów Jezusa do pójœcia za Jej przyk³adem.

„Niech mi siê stanie wed³ug s³owa Twego” to modlitwa, któr¹ ka¿dy z nas powinien 
uczyæ siê powtarzaæ z coraz wiêkszym zaufaniem. 

Papie¿ Jan Pawe³ II w liœci apostolskim „O Ró¿añcu Œwiêtym” wezwa³ nas do 
modlitwy ró¿añcowej w intencjach zagro¿eñ dzisiejszego œwiata, przede wszystkim 
o pokój i o za¿egnanie kryzysu rodziny. „Patrzê na was wszystkich bracia i siostry 
wszelkiego stanu, na was rodziny chrzeœcijañskie, na was osoby chore i w podesz³ym 

Odmawiajcie ró¿aniec.
Niech ta modlitwa stanie siê

fundamentem waszej jednoœci.  (JP II)

Zdrowaœ Maryjo, ³aski pe³na…
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (21,33–43) 

„Jezus powiedzia³ do arcykap³anów i starszych ludu: Pos³uchajcie innej przypowieœci. 
By³ pewien gospodarz, który za³o¿y³ winnicê. Otoczy³ j¹ murem, wykopa³ w niej prasê, 
zbudowa³ wie¿ê, w koñcu odda³ j¹ w dzier¿awê rolnikom i wyjecha³. Gdy nadszed³ czas 
zbiorów, pos³a³ swoje s³ugi do rolników, by odebrali plon jemu nale¿ny. Ale rolnicy chwycili 
jego s³ugi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy pos³a³ inne 
s³ugi, wiêcej ni¿ za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo post¹pili. 

W koñcu pos³a³ do nich swego syna, tak sobie myœl¹c: »Uszanuj¹ mojego syna«. 

Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: »To jest dziedzic; chodŸcie, zabijmy go, a 
posi¹dziemy jego dziedzictwo«. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy wiêc 
w³aœciciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?”. 

Rzekli Mu: „Nêdzników marnie wytraci, a 
winnicê odda w dzier¿awê innym rolnikom, 
takim, którzy mu bêd¹ oddawali plon we 
w³aœciwej porze”. 

Jezus im rzek³: „Czy nigdy nie czytaliœcie w 
Piœmie: »W³aœnie ten kamieñ, który odrzucili 
buduj¹cy, sta³ siê g³owic¹ wêg³a. Pan to 
sprawi³ i jest cudem w naszych oczach«. 
Dlatego powiadam wam: Królestwo Bo¿e 
bêdzie wam za brane, a dane narodowi, który 
wyda jego owoce.”

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Przypowieœæ ta jest streszczeniem ca³ej historii zbawienia. Winnica symbolizuje lud 
Izraela. Jej w³aœcicielem jest Bóg, jej dzier¿awcy to przywódcy ludu, pos³añcy to prorocy, a 
bestialsko zabity syn to Jezus Chrystus — kamieñ wêgielny, na którym zostanie wzniesiona 
nowa budowla, nowy Lud Bo¿y, Koœció³. Bêd¹ nale¿eæ do niego ci wszyscy, którzy uwierz¹ 
Jego s³owom. 

Jako chrzeœcijanie cieszymy siê tym wielkim przywilejem — ³ask¹ wybrania i w³¹czenia 
we wspólnotê Koœcio³a. Musimy jednak byæ œwiadomi, ¿e nasze ¿ycie w Bo¿ej winnicy, jak¹ 
jest Koœció³, powinno przynosiæ b³ogos³awione owoce: œwiête ¿ycie, sprawiedliwoœæ, pokój, 
poszanowanie drugiego cz³owieka, a wiêc to wszystko, co stanowi wype³nienie prawa 
mi³oœci bêd¹cego konstytucj¹ Królestwa Bo¿ego. Je¿eli tak siê nie stanie, to Królestwo 
Chrystusa zostanie nam zabrane i zmarnujemy tê wielk¹ ³askê, któr¹ wys³u¿y³ dla nas Jezus 
umieraj¹c na krzy¿u. 

   O. Jaros³aw Krawiec

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
"Powtarzaj¹c dobrze znane i drogie sercu modlitwy: Ojcze nasz, 

Zdrowaœ Maryjo i Chwa³a Ojcu cz³owiek skupia siê na rozwa¿aniu tajemnic 
zbawienia i przedstawia Bogu za wstawiennictwem Maryi, potrzeby 
w³asne i ca³ej ludzkoœci, prosz¹c Chrystusa o si³y, by móg³ bardziej 
konsekwentnie i wielkodusznie ¿yæ Ewangeli¹. Kiedyœ powszechny by³ 
zwyczaj codziennego odmawiania Ró¿añca w rodzinie. Jak dobroczynne 
owoce przynios³aby ta praktyka tak¿e dzisiaj! Maryjny Ró¿aniec oddala 
niebezpieczeñstwa rozpadu rodziny, jest niezawodn¹ wiêzi¹ jednoœci 
i pokoju".   Jan Pawe³ II (Castel Gandolfo 1 X 1995)
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Skrzypce
Opowiadaj¹ o pewnym biednym cz³owieku, który zarabia³ na ¿ycie graniem 

na skrzypcach. Odwiedza³ miasteczka, zaczyna³ graæ, a ludzie zbierali siê dooko³a. 
Po skoñczonym graniu przechodzi³ miêdzy s³uchaj¹cymi podsuwaj¹c im 
podziurawiony beret w nadziei, ¿e któregoœ dnia siê nape³ni.

Pewnego dnia zacz¹³ graæ jak zwykle, ludzie siê zebrali, skrzypek czyni³ swój mniej 
wiêcej harmonijny ha³as. Niczego wiêcej nie mo¿na by³o siê spodziewaæ ani po 
skrzypku, ani po skrzypcach.

W³aœnie wtedy przechodzi³ tamtêdy znany kompozytor i wirtuoz. Zbli¿y³ siê do 
zebranych ludzi; w koñcu instrument znalaz³ siê w jego rêkach. Zgodnie ze swoimi 
mo¿liwoœciami, nastroi³ skrzypce, przygotowa³ siê i zagra³ zadziwiaj¹co piêknie. 
A¿ sam w³aœciciel, speszony i zadziwiony, przechodzi³ z jednej strony na drug¹ 
mówi¹c: to przecie¿ moje skrzypce! Moje skrzypce! Moje skrzypce! Nigdy nie myœla³, 
¿e w tych strunach drzema³y takie mo¿liwoœci.

Nie trudno zauwa¿yæ, ¿e ka¿dy z nas zag³êbiaj¹c siê nieco w siebie samego, mo¿e 
zdaæ sobie sprawê, jak bardzo nie wykorzystuje w pe³ni swoich mo¿liwoœci. W wielu 
rzeczach jesteœmy jak te stare podniszczone skrzypce. Mo¿e gdzieœ tam brakuje 
jakiejœ struny. Bywamy kiepskim instrumentem, czêsto nawet nie nastrojonym.

I kiedy w naszym ¿yciu chcemy zagraæ coœ powa¿nego, wychodzi nam to samo, 
co owemu grajkowi: mniej wiêcej harmonijny ha³as. Koñcz¹c zaœ, odczuwamy 
potrzebê przejœcia miêdzy ludŸmi z naszym dziurawym beretem. Potrzebujemy 
aplauzu, powa¿ania, pochwa³y... Tym ¿yjemy i jeœli t³um niezbyt nas docenia, czujemy 
siê przegrani, ogarnia nas pesymizm. W najlepszym razie spe³niaj¹ siê s³owa 
powiedzenia „kto ¿ywi siê okruchami, zawsze chodzi g³odny”. To co czynimy nie jest 
zdolne wype³niæ naszych potrzeb.

Jaka¿ ró¿nica, jeœli pozwolimy, aby Bóg, wielki kompozytor, nastroi³ nas, naprawi³, 
wstawi³ brakuj¹ce struny i zagra³! Wtedy stajemy siê Bo¿ymi instrumentami. Sami 
zaczynamy dziwiæ siê mo¿liwoœciom, które zamkniête drzema³y w naszym ¿yciu. 
Wtedy, staj¹c siê instrumentami Boga, dostrzegamy wielkoœæ i piêkno naszego ¿ycia,
 i zaczynamy rozumieæ, ¿e tylko On mo¿e nas nasyciæ, poniewa¿ zostaliœmy stworzeni 
do rzeczy nieskoñczonych. 

*   *   *   *   *
Obietnice Ró¿añca Œwiêtego dane przez Maryje b³ogos³awionemu Alanowi de Rupe:

1. Ktokolwiek bêdzie Mi s³u¿y³ przez odmawianie Ró¿añca Œw. otrzyma wyj¹tkowe ³aski. 
2. Obiecujê Moj¹ specjaln¹ obronê i najwiêksze ³aski wszystkim tym, którzy bêd¹ odmawiaæ Ró¿aniec. 
3. Ró¿aniec stanie siê broni¹ przeciw piek³u, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwyciê¿y heretyków. 
4. Spowoduje on, ¿e cnoty i dobre dzie³a zakwitn¹; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; 

odci¹gnie serca ludu od umi³owania œwiata i jego marnoœci; podniesie je do po¿¹dania rzeczy 
wiecznych. 

5. Dusza, która poleci Mi siê przez odmawianie Ró¿añca nie zginie. 
6. Ktokolwiek bêdzie odmawia³ Ró¿aniec i odda siê rozmyœlaniu nad jego œwiêtymi tajemnicami, nigdy 

nie bêdzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie bêdzie kara³ w Swojej sprawiedliwoœci, nie zginie 
œmierci¹ niespodziewan¹; je¿eli bêdzie sprawiedliwym, wytrwa³ym w ³asce Bo¿ej i bêdzie godnym 
¿ycia wiecznego. 

7. Ktokolwiek bêdzie mia³ prawdziwe nabo¿eñstwo do Ró¿añca - nie umrze bez Sakramentów Koœcio³a. 
8. Wierni w odmawianiu Ró¿añca bêd¹ mieli w ¿yciu i przy œmierci œwiat³o Bo¿e i pe³niê Jego ³aski. 
9. Uwolniê z czyœæca tych, którzy mieli nabo¿eñstwo do Ró¿añca Œwiêtego. 
10. Wierne dzieci Ró¿añca zas³u¿¹ na wysoki stopieñ chwa³y w niebie. 
11. Otrzymacie wszystko o co prosicie przez odmawianie Ró¿añca. 
12. Wszystkich, którzy rozpowszechniaj¹ Ró¿aniec bêdê wspomaga³a w ich potrzebach. 
13. Otrzyma³am od Mojego Boskiego Syna obietnicê, ¿e wszyscy obroñcy Ró¿añca bêd¹ mieli 

za wstawienników ca³y Dwór Niebieski w czasie ¿ycia i w godzinê œmierci. 
14. Wszyscy, którzy odmawiaj¹ Ró¿aniec s¹ Moimi synami i braæmi Mojego Jedynego Syna Jezusa 

Chrystusa. 
15. Nabo¿eñstwo do Mojego Ró¿añca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba. 
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00

Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 18 , 16 (koœció³ na cmentarzu)
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 
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne 

00w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.
00

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

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
*   *   *   *   *

1. Dziœ pierwsza niedziela paŸdziernika. W koœcio³ach i we wspólnotach rodzinnych 
rozpoczêliœmy nabo¿eñstwa ró¿añcowe. Przez wstawiennictwo Bo¿ej Rodzicielki, bior¹c do r¹k 
ró¿aniec, proœmy Jej Syna o mi³osierdzie dla nas i ca³ego œwiata. Zachêcam do udzia³u 
w codziennej Mszy Œwiêtej i w codziennie odprawianym w naszym koœciele o godz. 18  
paŸdziernikowym nabo¿eñstwie. A tych, którym trudniej dotrzeæ do koœcio³a, proszê 
o odmawianie ró¿añca w domach. S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II w liœcie apostolskim „Rosarium 
Virginis Mariae” z 2002 roku napisa³: „Za poœrednictwem ró¿añca wierz¹cy czerpie obfitoœæ 
³aski, otrzymuj¹c j¹ niejako wprost z r¹k Matki Odkupiciela”.
2. Pamiêtajmy i przypominajmy innym, ¿e za odmówienie jednej czêœci ró¿añca, czyli piêciu 
tajemnic w sposób ci¹g³y, mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny. Korzystajmy z tych duchowych 
dobrodziejstw, jakimi mo¿e nas Koœció³ obdarzyæ. W niedziele i œrody odmawiamy tajemnice 
chwalebne, w poniedzia³ki i soboty tajemnice radosne, we wtorki i pi¹tki – bolesne, w czwartki – 
tajemnice œwiat³a.
3. W tym duchu prze¿yjemy te¿ liturgiczne wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny 
Ró¿añcowej, które przypada w pi¹tek, 7 paŸdziernika. 
4. Dzisiaj w Koœciele rozpoczynamy kolejny Tydzieñ Mi³osierdzia. Pamiêtajmy, ¿e mi³osierdzie 
ma byæ sta³ym elementem naszej chrzeœcijañskiej postawy wobec drugiego cz³owieka, 
zewnêtrznym wyrazem naszej wiary. Przynagleni darem Bo¿ej mi³osiernej mi³oœci, ka¿dego 
dnia powinniœmy oddawaæ ¿ycie braciom, powinniœmy stawaæ siê œwiadkami mi³osierdzia 
w dzisiejszym œwiecie.
5. W tym tygodniu pierwszy czwartek i pierwszy pi¹tek miesi¹ca. Pamiêtajmy, ¿e z daru Bo¿ego 
mi³osierdzia mo¿emy korzystaæ zw³aszcza przez rêce kap³anów. Dlatego w czwartek prosimy 
o liczne i œwiête powo³ania do kap³añstwa, o wytrwanie dla tych, którzy zostali ju¿ powo³ani 
do pracy w Winnicy Pañskiej. A w pierwszy pi¹tek miesi¹ca wprost doœwiadczajmy Mi³osiernej 
Mi³oœci, p³yn¹cej z przebitego Jezusowego Serca, odnawiaj¹c nasz¹ komuniê z Bogiem i braæmi. 
Okazja do spowiedzi œwiêtej pierwszopi¹tkowej w naszym koœciele od godz. 17 .
Niech wam Wszystkim Bóg B³ogos³awi!

         Wasz Proboszcz
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