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Patrzê na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, 
na Was, rodziny chrzeœcijañskie, na Was, osoby chore i w podesz³ym 
wieku, na Was m³odzi: weŸcie znów ufnie do r¹k 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 niewys³uchany!”

Kochani! Niech ten apel B³ogos³awionego Jana Pa³a II zostanie 
wys³uchany i wprowadzony w nasze ¿ycie. 

                ks. Dariusz

Kochani! 
Trwa Ró¿añcowy PaŸdziernik.
Jeszcze raz trzeba wróciæ do tej jak¿e piêknej i wa¿nej modlitwy, modlitwy, która 

zmienia nasze serca i mo¿e zmieniaæ bieg historii. O tym nas zapewnia³a Matka Bo¿a 
w ró¿nych miejscach swoich objawieñ. O tê modlitwê Maryja nas nieustannie prosi. 
Zechciejmy us³uchaæ jej wo³ania i uwierzmy, ¿e ta modlitwa jest nam i œwiatu bardzo 
potrzebna.

I jeszcze raz przypomnijmy s³owa Jana Paw³a II o ró¿añcu:
„Ja sam równie¿ nie pomija³em okazji, by zachêcaæ do czêstego odmawiania ró¿añca. 

Od mych lat m³odzieñczych modlitwa ta mia³a wa¿ne miejsce w moim ¿yciu duchowym. (…) 
Ró¿aniec towarzyszy³ mi w chwilach radoœci i doœwiadczenia. Zawierzy³em mu wiele trosk. 
Dziêki niemu zawsze doznawa³em otuchy. (…) Ró¿aniec to modlitwa, któr¹ bardzo 
ukocha³em. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i g³êbi zarazem.(…) 
Równoczeœnie zaœ w te same dziesi¹tki ró¿añca serce nasze mo¿e wprowadziæ wszystkie 
sprawy, które sk³adaj¹ siê na ¿ycie cz³owieka, rodziny, narodu, Koœcio³a, ludzkoœci. Sprawy 
osobiste, sprawy naszych bliŸnich, zw³aszcza tych, którzy nam s¹ najbli¿si, tych, o których 
najbardziej siê troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa ró¿añcowa pulsuje niejako 
¿yciem ludzkim. Drodzy Bracia i Siostry! Modlitwa tak ³atwa, a równoczeœnie tak bogata 
naprawdê zas³uguje, by wspólnota chrzeœcijañska ponownie j¹ odkry³a.

Ró¿aniec, 
to moja ulubiona modlitwa! 
Taka wspania³a modlitwa! 
Wspania³a w jej prostocie 

i jej g³êbi.  
    (JP II)
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Ewangelia wg Œw. Mateusza (22,1-10) 

„Jezus w przypowieœciach mówi³ do arcykap³anów i starszych ludu:
Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawi³ ucztê weseln¹ swemu synowi. 
Pos³a³ wiêc swoje s³ugi, ¿eby zaproszonych zwo³ali na ucztê, lecz ci nie chcieli przyjœæ.
Pos³a³ jeszcze raz inne s³ugi z poleceniem: «Powiedzcie zaproszonym: Oto 
przygotowa³em moj¹ ucztê: wo³y i tuczne zwierzêta pobite i wszystko jest gotowe. 
PrzyjdŸcie na ucztê». Lecz oni zlekcewa¿yli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego 
kupiectwa; a inni pochwycili jego s³ugi i zniewa¿ywszy ich, pozabijali.
Na to król uniós³ siê gniewem. Pos³a³ swe wojska i kaza³ wytraciæ owych zabójców, a miasto 
ich spaliæ.”

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Bóg zaprasza cz³owieka na ucztê, jednak¿e 

zaproszeni poprzez swoje czyny ukazuj¹ 
stosunek do Boga, to co tak naprawdê siê dla 
nich liczy. Bóg nie rezygnuje z zaproszenia 
cz³owieka do uczestnictwa w Jego radoœci, 
nawet spotykaj¹c siê z odrzuceniem i 
grzechem cz³owieka. W ka¿dej chwili naszego 
¿ycia jesteœmy zaproszeni na ucztê, mo¿emy 
uczestniczyæ w radoœci naszego zbawienia, 
uczestniczyæ w mi³oœci oblubieñczej Syna 
Bo¿ego. Wystarczy przyj¹æ zaproszenie i 
wejœæ, a nastêpnie tê gotowoœæ przyjêcia 
zbawienia potwierdziæ ¿yciem, które bêdzie 
pe³nieniem woli Ojca.

Ty, Panie, nie zra¿asz siê moim grzechem i s³aboœci¹, moimi upadkami i ci¹g³ym 
odrzucaniem Twojego zaproszenia. Nieustannie wysy³asz do mnie swoich pos³añców, 
abym pewnego dnia przyszed³ na ucztê Twojej mi³oœci i wzi¹æ w niej udzia³.

  Rozwa¿anie zaczerpniête z „Ewangelia 2011” (Edycja Œwiêtego Paw³a)

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Drodzy Bracia i Siostry!
Œwiadectwo mêczenników jest dla nas zawsze jakimœ wyzwaniem - ono 

prowokuje, zmusza do zastanowienia. Ktoœ, kto woli raczej oddaæ ¿ycie, ni¿ 
sprzeniewierzyæ siê g³osowi w³asnego sumienia, mo¿e budziæ podziw albo nienawiœæ, 
ale z pewnoœci¹ nie mo¿na wobec takiego cz³owieka przejœæ obojêtnie. Mêczennicy 
maj¹ nam wiêc wiele do powiedzenia. Jednak przede wszystkim oni pytaj¹ nas o stan 
naszych sumieñ - pytaj¹ o nasz¹ wiernoœæ w³asnemu sumieniu. Sumienie... Sobór 
Watykañski II nazywa sumienie "najtajniejszym oœrodkiem i sanktuarium cz³owieka" 
i wyjaœnia: "W g³êbi sumienia cz³owiek odkrywa prawo, którego sam sobie nie 
nak³ada, lecz któremu winien byæ pos³uszny i którego g³os wzywaj¹cy go zawsze tam, 
gdzie potrzeba, do mi³owania i czynienia dobra a unikania z³a, rozbrzmiewa w sercu 
nakazem: czyñ to, a tamtego unikaj" (Gaudium et spes, 16).

Jak widaæ z powy¿szego tekstu, sumienie jest dla ka¿dego cz³owieka spraw¹ 
o zasadniczym znaczeniu. Jest ono naszym wewnêtrznym przewodnikiem i jest tak¿e 
sêdzi¹ naszych czynów. Jak¿e wa¿ne jest wiêc, aby nasze sumienia by³y prawe, 
aby ich os¹dy oparte by³y na prawdzie, aby dobro nazywa³y dobrem, a z³o - z³em. 
Aby - wedle s³ów Aposto³a - umia³y "rozpoznaæ, jaka jest wola Bo¿a: co jest dobre, 
co Bogu przyjemne i co doskona³e" (Rz 12,2).

             Jan Pawe³ II (Skoczów, 22 maja 1995) - fragment
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"Wybierz Pana”
¯ycie jest pe³ne zdarzeñ,
piêknych i smutnych wydarzeñ.
Mi³oœci i niepokoju,
codziennej pracy w znoju.
    Na drodze naszego ¿ycia
    Pan stawia drogowskazy -
    swe przykazania,
    by ¿yæ bez skazy.
By ¿yæ dla Pana Boga
w Trójcy Jedynego,
kochaæ siebie i bliŸniego.
    Istniejemy z woli Boga:
      teraz - w czasie œciœle okreœlonym,
      tutaj - w rodzinie polskiej
         na ziemi praojców,
         na ziemi ochrzczonej.
Nasza tradycja, kultura,
umi³owanie wolnoœci i solidarnoœci,
d¹¿enie do sprawiedliwoœci
sens ¿yciu nadaje.
    W obronie tych wartoœci
    Polski Naród
    zawsze dzielnie staje.
    Pan Bóg si³ê nam daje.
 "Bo u Chrystusa my na ordynansach,
 S³udzy Maryi!"
 I Polski!

Marianna Jankowska
£om¿a, dn. 28 wrzeœnia 2011 r.

*   *   *   *   *
„Poca³unek z³o¿ony na ziemi polskiej ma dla mnie sens szczególny. Jest to jakby 

poca³unek z³o¿ony na rêkach matki - albowiem Ojczyzna jest nasz¹ matk¹ ziemsk¹. 
Polska jest matk¹ szczególn¹. Nie³atwe s¹ jej dzieje, zw³aszcza na przestrzeni ostatnich 
stuleci. Jest matk¹, która wiele przecierpia³a. Dlatego te¿ ma prawo do mi³oœci 
szczególnej. Sercem ogarniam raz jeszcze Was wszystkich, którzy trudzicie siê - ka¿dy 
na swój sposób - dla dobra ojczystej ziemi, aby stawa³a siê coraz bardziej dostatnim 
i bezpiecznym domem wszystkich Polaków (…). Widzia³em zachodz¹ce w mojej 
OjczyŸnie zmiany. Podziwia³em przedsiêbiorczoœæ moich rodaków, ich twórcz¹ 
inicjatywê i wolê pracy dla dobra Ojczyzny. Tego wszystkiego z ca³ego serca Wam 
gratulujê! Oczywiœcie, jest te¿ wiele problemów, które domagaj¹ siê rozwi¹zania. 
Jestem przekonany, ¿e Polacy znajd¹ w sobie doœæ m¹droœci i wytrwa³oœci 
w budowaniu Polski sprawiedliwej, która gwarantuje godne ¿ycie wszystkim swym 
obywatelom - Polski, która umie siê jednoczyæ wokó³ wspólnych celów i wartoœci 
podstawowych dla ka¿dego cz³owieka”.

Jan Pawe³ II
Kochani !
Raz jeszcze zaczerpnêliœmy z myœli naszego Wielkiego Rodaka.
Wiele w Polsce siê zmieni³o, wiele jeszcze zmiany potrzebuje. Nie mo¿emy pozostawaæ tylko 

na narzekaniu i wybrzydzaniu. Du¿o, wbrew temu, co siê s¹dzi, zale¿y równie¿ od nas, od naszej 
pracowitoœci, uczciwoœci, przedsiêbiorczoœci. Budujemy Ojczyznê tam gdzie ¿yjemy, odpowiadamy 
za ni¹ tym, jak ¿yjemy. Dziœ odpowiadamy za przysz³e losy naszej Ojczyzny oddaj¹c swój g³os na ludzi 
m¹drych, prawych, uczciwych. Niech to bêdzie m¹dry wybór...
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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

00

*   *   *   *   *

1. Choæ zakoñczyliœmy ju¿ kolejny Tydzieñ Mi³osierdzia, miejmy nadziejê, ¿e nie pozostanie 
on w nas jako okazjonalny gest. Ci¹gle naœladujmy Boga – Ojca pe³nego mi³osierdzia. 
Mi³osierdzie jest aktem religijnym, nie zwyk³¹ filantropi¹. Œwiêty Pawe³ Aposto³ zbiórkê 
na rzecz ubogich nazywa wrêcz „liturgi¹” (2 Kor 9,12). Warto zapamiêtaæ te¿ s³owa 
œwiêtego Jakuba: „Nad tym, który nie okaza³ mi³osierdzia, odbywa siê s¹d bez 
mi³osierdzia” (Jk 2,13).

2. Przez ca³y paŸdziernik z Matk¹ Bo¿¹ trwamy na modlitwie ró¿añcowej. Ró¿aniec 
towarzyszy nam w chwilach radoœci i doœwiadczenia. Rozwa¿aj¹c tajemnice z ¿ycia Jezusa 
i Maryi, w ró¿añcowe dziesi¹tki wplatamy wszystkie nasze sprawy osobiste, sprawy 
naszych rodzin, narodu, Koœcio³a, ca³ej ludzkoœci. W ten sposób prosta modlitwa ró¿añcowa 
pulsuje naszym ¿yciem. Jak¿e wielka jest dziœ potrzeba modlitwy o pokój na œwiecie 
i w intencji zagro¿onej rodziny! Spróbujmy na nowo odkryæ ró¿aniec we wspólnocie 
parafialnej i w zaciszu domowego Koœcio³a. Na nabo¿eñstwo paŸdziernikowe gromadzimy 
siê w naszym koœciele codziennie o godz. 18 . 
W czwartek 13 paŸdziernika – po Mszy Œw. o godz.  - Ró¿aniec Fatimski i procesja 
fatimska ze œwiecami wokó³ œwi¹tyni. 
Wszystkich Parafian serdecznie zapraszamy! 

3. W pi¹tek, 14 paŸdziernika, bêdziemy pamiêtali o nauczycielach i wychowawcach, którzy 
obchodz¹ swoje doroczne œwiêto. To ich dzieñ – Dzieñ Edukacji Narodowej. Wspierajmy ich 
nasz¹ ¿yczliwoœci¹, a przede wszystkim p³yn¹c¹ z serca gor¹c¹ modlitw¹. 

4. W przysz³¹ niedzielê, 16 paŸdziernika, przypada 33. rocznica wyboru kardyna³a Karola 
Wojty³y – Jana Paw³a II na Stolicê Piotrow¹. Zatem jeszcze raz bêdzie okazja 
do dziêkczynienia Panu Bogu za dar naszego Wielkiego Rodaka.

Niech Wam wszystkim Bóg B³ogos³awi !
         Wasz Proboszcz

1800
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