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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 Bogu wszystkie nasze radoœci i smutki - ca³e
nasze ¿ycie.
Gdy zwracamy siê do Matki Bo¿ej z ufnoœci¹, mo¿emy byæ pewni, ¿e Ona
wstawia siê za nami u Swego Syna - Jezusa.
Ró¿aniec jest modlitw¹ zawierzenia, która kieruje nas przez Maryjê do Jezusa.
Odmówienie ca³ej czêœci ró¿añca trwa ok. 25 minut... To jedyne 25 minut z 1440
minut - które otrzymujemy od Boga ka¿dego dnia!
Jeszcze raz przypomnijmy s³owa Jana Paw³a II, który na pocz¹tku swego
pontyfikatu o modlitwie ró¿añcowej mówi³ tak: „Jest to modlitwa, któr¹ bardzo
ukocha³em. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i g³êbi zarazem.
Powtarzamy w niej wielokrotnie te s³owa, które Maryja us³ysza³a z ust Archanio³a
i z ust swej krewnej, El¿biety. Do tych s³ów do³¹cza ca³y Koœció³. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e ró¿aniec staje siê jakby modlitewnym komentarzem do ostatniego
rozdzia³u konstytucji „Lumen Gentium” Soboru Watykañskiego II, mówi¹cego
o przedziwnej obecnoœci Bogarodzicy w tajemnicy Chrystusa i Koœcio³a. Oto
bowiem na kanwie s³ów Pozdrowienia Anielskiego (Ave Maria) przesuwaj¹ siê
przed oczyma naszej duszy g³ówne momenty ¿ycia Jezusa Chrystusa. Uk³adaj¹
siê one w ca³okszta³t tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych. Jakbyœmy
obcowali z Panem Jezusem poprzez — mo¿na by powiedzieæ — serce Jego Matki.
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, o których
najbardziej siê troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa ró¿añcowa pulsuje
niejako ¿yciem ludzkim” (29.10.1978 r.)
Kochani! Rozpoczyna siê kolejna peregrynacja Obrazu
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej w naszej parafii. Niech
Ró¿aniec, który jest g³ówn¹ modlitw¹ podczas tych
rodzinnych nabo¿eñstw, pulsuje ¿yciem ka¿dej rodziny
i ca³ej naszej parafii, a Matka Najœwiêtsza niech wyprasza
nam u Syna swego wzmocnienie naszej wiary.
Ks. Dariusz
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Ewangelia wg Œw. Marka (10,2-16)
Faryzeusze przyst¹pili do Jezusa i chc¹c Go wystawiæ na próbê, pytali Go, czy wolno
mê¿owi oddaliæ ¿onê. Odpowiadaj¹c zapyta³ ich: Co wam nakaza³ Moj¿esz? Oni rzekli:
Moj¿esz pozwoli³ napisaæ list rozwodowy i oddaliæ. Wówczas Jezus rzek³ do nich:
Przez wzgl¹d na zatwardzia³oœæ serc waszych napisa³ wam to przykazanie. Lecz
na pocz¹tku stworzenia Bóg stworzy³ ich jako mê¿czyznê i kobietê: dlatego opuœci
cz³owiek ojca swego i matkê i z³¹czy siê ze swoj¹ ¿on¹, i bêd¹ oboje jednym cia³em.
A tak ju¿ nie s¹ dwoje, lecz jedno cia³o. Co wiêc Bóg z³¹czy³, tego cz³owiek niech
nie rozdziela! W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedzia³ im: Kto oddala
¿onê swoj¹, a bierze inn¹, pope³nia cudzo³óstwo wzglêdem niej. I jeœli ¿ona opuœci
swego mê¿a, a wyjdzie za innego, pope³nia cudzo³óstwo. Przynosili Mu równie¿ dzieci,
¿eby ich dotkn¹³; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widz¹c to,
oburzy³ siê i rzek³ do nich: Pozwólcie dzieciom przychodziæ do Mnie,
nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem nale¿y królestwo Bo¿e. Zaprawdê,
powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bo¿ego jak dziecko, ten nie wejdzie
do niego. I bior¹c je w objêcia, k³ad³ na nie rêce i b³ogos³awi³ je.
* * * * * * * * * * * *
WIERNOŒÆ BO¯YM ZAMYS£OM
"Na pocz¹tku tak nie by³o" - mówi Chrystus,
jakby z nostalgi¹ za pierwotnym, nieska¿onym
porz¹dkiem. Nie by³o listów rozwodowych ani
roztrz¹sañ, czy ju¿ mo¿na opuœciæ ¿onê, czy te¿
jeszcze poczekaæ na lepsze dowody niewiernoœci.
"Tak nie by³o", bo przecie¿ Bóg stworzy³
mê¿czyznê i niewiastê jako przeznaczonych
do jednoœci. Do tego, by opuœcili ojca i matkê
i oboje byli jednym cia³em. I mo¿e w³aœnie w tym
„jednym ciele" tkwi problem. W tym, ¿e tak ³atwo dziœ byæ jednym cia³em, a tak trudno
dojrzeæ w tym odwieczny zamys³ Boga. A jeszcze trudniej zaakceptowaæ
ze wszystkimi jego konsekwencjami. Jeœli dwoje ludzi podejmuje woln¹ i œwiadom¹
decyzjê, ¿e chc¹ siê po³¹czyæ w ma³¿eñstwie - bo kochaj¹ siê i nie chc¹ bez siebie ¿yæ,
to nie jest to bynajmniej szczêœliwe zakoñczenie. Jest to "rozpoczêcie biegu
z przeszkodami…". Trzeba uœwiadomiæ sobie, ¿e Bóg ³¹czy ma³¿onków. A Bóg mo¿e
³¹czyæ tylko na wieki, bo sam jest wieczny. I wieczna staje siê mi³oœæ, w której On siê
uobecni. Im wczeœniej zacznie siê uobecniaæ ju¿ w decyzjach, które wiod¹
narzeczonych do o³tarza - tym pewniej mo¿na bêdzie powiedzieæ: "(…) i ¿e ciê nie
opuszczê a¿ do œmierci. Tak mi dopomó¿, Bo¿e Wszechmog¹cy (…)".

* * * * *

(Przedruk za „Dzieñ Pañski”)

O ró¿añcu:
S³uga Bo¿y Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II powiedzia³: „Ró¿aniec jest jednoczeœnie
modlitw¹ prost¹ i teologicznie bogat¹ w biblijne odniesienia. Chcê widzieæ was, byœcie
w paŸdzierniku odkrywali to na nowo i ubogacali siê coraz bardziej. Ró¿aniec uczyñcie
modlitw¹ osobist¹ i rodzinn¹, skierowan¹ do Tej, która jest Matk¹ wszystkich wiernych
i Matk¹ Koœcio³a”.
A ksi¹dz Prymas Tysi¹clecia Stefan Wyszyñski wo³a³: „Z¿yjmy siê z ró¿añcem, z¿yjmy
siê z ró¿añcem tak, byœmy go stale odmawiali, byœmy mu poœwiêcali wszystkie wolne
chwile. Jak mi³ym i wiernym towarzyszem codziennych zajêæ mo¿e byæ ró¿aniec”.
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Opowiadanie Anny
Moja matka modli³a siê czêsto na ró¿añcu. Od najm³odszych lat widzia³am j¹
z ró¿añcem w d³oniach. Gdy zasypia³am, s³ysza³am szelest przesuwanych paciorków
i szept modlitwy.
Nie byliœmy zamo¿n¹ rodzin¹ i nie zabiegaliœmy usilnie o bogactwo. Zdarza³o siê,
¿e ledwie starcza³o nam na chleb. Jednak nigdy nie byliœmy g³odni, zawsze czysto
ubrani. By³o nas szeœcioro. Ojciec pracowa³ na kolei i sam utrzymywa³ rodzinê.
Pamiêtam, ¿e w mroŸne zimy matka d³ugo czeka³a, a¿ wróci z trasy do domu. Wtedy
tak¿e widzia³am j¹ z ró¿añcem w d³oniach.
Pamiêtam i takie chwile, kiedy rodzice modlili siê razem. My podchodziliœmy
cichutko, przytulaliœmy siê do ojca albo do matki, i powtarzaliœmy z nimi „zdrowaœki".
M³odsze dzieci czêsto tego nie potrafi³y, wiêc zasypia³y ze z³o¿onymi r¹czkami
pod opiek¹ rodziców.
Przysz³y jednak i trudne chwile. Ojciec ciê¿ko zachorowa³. Matka przejê³a jego
wszystkie obowi¹zki. D³ugotrwa³a choroba p³uc zmusi³a tatê do przejœcia na rentê. By³o
nam bardzo ciê¿ko. W chwili, kiedy zdawa³o siê, ¿e ju¿ nie ma wyjœcia, matka zebra³a
nas i wziê³a ró¿aniec. „Tylko Maryja mo¿e nam teraz pomóc" - powiedzia³a i zaczê³a siê
modliæ. Pomoc nie nadesz³a od razu, ale Matka Bo¿a nas nie opuszcza³a. Nasz
najstarszy brat Witek wkrótce skoñczy³ szko³ê i podj¹³ pracê w warsztacie
samochodowym. Nie zarabia³ „kokosów", ale po³owê pensji oddawa³ rodzicom. By³o ju¿
nieco l¿ej. Lidka, œrednia siostra, wyjecha³a do Krakowa, gdzie pracowa³a i studiowa³a
na politechnice. Uczy³a siê bardzo dobrze i otrzyma³a stypendium naukowe.
Moja matka, jak za dawnych lat, zawsze powierza³a wszystko Maryi. Myœlê, ¿e to
dziêki tej modlitwie szczêœliwie wysz³am za m¹¿, mam dwoje zdrowych, wspania³ych
dzieci, a i moje m³odsze rodzeñstwo poradzi³o sobie w ¿yciu.
Moi rodzice jeszcze ¿yj¹. Ka¿dego roku przyje¿d¿amy wszyscy do rodzinnego domu
na Bo¿e Narodzenie. Jest nas wtedy dwadzieœcioro piêcioro. Ka¿dy bowiem ju¿ za³o¿y³
swoja rodzinê i ma dzieci. Dziadkowie s¹ wtedy w siódmym niebie. Bardzo kochaj¹
swoje wnuki.
Nie jesteœmy wyj¹tkow¹ rodzin¹. ¯yjemy zwyczajnie, bez wielkich wzlotów, ale i bez
upadków. Najwiêkszym skarbem, który mamy, jest mi³oœæ i wzajemny szacunek. Ka¿dy
z nas jest szczêœliwy. Ka¿dy te¿ kultywuje rodzinne tradycje. Jesteœmy ludŸmi
wierz¹cymi i wybraliœmy wierz¹cych wspó³ma³¿onków. Ró¿aniec jest nasz¹ rodzinn¹
modlitw¹. Na trzydziestopiêciolecie po¿ycia ma³¿eñskiego naszych rodziców,
po uroczystej Mszy Œwiêtej i eleganckim obiedzie, odmówiliœmy razem wszystkie czêœci
ró¿añca. Zawierzyliœmy w modlitwie naszych kochanych jubilatów, którzy - pokazuj¹c
nam, jak kochaæ Boga i siebie nawzajem - wychowali nas na porz¹dnych ludzi.
Zawierzyliœmy tak¿e nasze rodziny, dzieci, które nam siê urodzi³y, i prosiliœmy Maryjê
o dalsz¹ macierzyñsk¹ opiekê.
Wierzê, ¿e Ona nas nie opuœci, a ró¿aniec bêdê odmawiaæ do koñca ¿ycia.
Przedruk za www.wiara.pl

* * * * *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:
• we wtorek, 9 paŸdziernika – b³ogos³awiony Wincenty Kad³ubek, biskup, który jednak
zrzek³ siê tego urzêdu i osiad³ w klasztorze cystersów w Jêdrzejowie. Jest autorem Kroniki
polskiej, czyli pierwszej historii Polski;
• w sobotê, 13 paŸdziernika – b³ogos³awiony Honorat KoŸmiñski, zakonnik kapucyn.
W XIX wieku, kiedy zaborcy zlikwidowali zakony i zabronili zak³adania nowych, utworzy³
26 zgromadzeñ bezhabitowych, z których po³owa istnieje do dziœ.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête:

00

00

00

00

00

w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 (na Cmentarzu), 18
00
00
w dni powszednie: 7 , 18

00

Inne nabo¿eñstwa:
s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia
00

o godz. 17
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹
00
niedzielê po mszy œw. o godz. 7 prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
00
s
W ka¿dy wtorek od godz. 17 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona
przez Ruch Rodzin Nazaretañskich
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne
00
w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 18 w sali na zapleczu koœcio³a.
s
W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 1600 - osoby korzystaj¹ce z pomocy
Parafialnego Zespo³u Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców
i sponsorów.
00
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17

* * * * *

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza niedziela jest obchodzona jako Niedziela Mi³osierdzia. Rozpoczyna ona Tydzieñ
Mi³osierdzia. Zawsze chêtnie korzystamy z Bo¿ego mi³osierdzia, ale Bóg chce, ¿ebyœmy te¿ i my
byli w œwiecie Jego narzêdziami w czynieniu mi³osierdzia wobec innych.
2. Rozpocz¹³ siê miesi¹c modlitwy ró¿añcowej. Odmawiajmy ró¿aniec indywidualnie
i w rodzinach. W naszym koœciele nabo¿eñstwo paŸdziernikowe odprawiamy codziennie
00
00
o godz. 18 , a w niedzielê po Mszy œw. o godz. 11 .
00
00
3. W Przysz³¹ niedzielê rozpoczyna siê Rok Wiary, na Mszy œw. o godz. 9 i 11 odbêdzie siê
uroczyste rozpoczêcie tego roku, które zgodnie z Instrukcj¹ dotycz¹c¹ inauguracji bêdzie
przebiegaæ w nastêpuj¹cym porz¹dku:
a) w koœciele parafialnym nale¿y przygotowaæ tron dla Ewangeliarza lub Pisma Œwiêtego oraz
miejsca dla Dokumentów Soboru Watykañskiego II i Katechizmu Koœcio³a Katolickiego.
b) podczas uroczystego otwarcia Roku Wiary powinna paliæ siê œwieca paschalna, a chrzcielnica
powinna zostaæ wyeksponowana i udekorowana kwiatami.
c) podczas procesji wejœcia wnosi siê: Ewangeliarz lub, jeœli parafia go nie posiada, Pismo Œwiête,
Dokumenty Soboru Watykañskiego II oraz Katechizm Koœcio³a Katolickiego. Ewangeliarz
sk³ada siê na o³tarzu, pozosta³e ksiêgi na przygotowanym miejscu tak, by by³y dostêpne dla
osób, które bêd¹ chcia³y do nich zajrzeæ.
d) Akt pokuty mo¿na zast¹piæ aspersj¹, nawi¹zuj¹c do pocz¹tków wiary, chrztu œwiêtego
ka¿dego z uczestników liturgii.
e) w Liturgii S³owa powinni uczestniczyæ cz³onkowie ró¿nych stanów. Nale¿y te¿ ukierunkowaæ
na tematykê Roku Wiary homiliê mszaln¹. Po homilii nast¹pi Wyznanie wiary (Credo), które
powinno byæ wyœpiewane przez wszystkich zgromadzonych.
f) w procesji z darami przyniesione zostan¹: najstarsza w parafii ksiêga chrztów, jako znak
wdziêcznoœci za wiarê naszych przodków oraz chleb, wino i woda.
g) Modlitwê wiernych powinni odczytaæ dzieci, m³odzie¿ i doroœli.
Wasz proboszcz
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