PRZYJACIELE UPODABNIAJĄ SIĘ DO SIEBIE
Dzięki niemu chrześcijanie zwyciężyli w XVI wieku szerzącą się na
świecie muzułmańską Turcję; według papieża Leona XIII – to droga do
odrodzenia życia chrześcijańskiego według Piusa XI – narzędzie „zmuszające demony do ucieczki”. Jak powiedziała sama Maryja, ta najpotężniejsza
broń przeciw piekłu wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje... To oczywiście Różaniec.
Jak więc go nie odmawiać? Jeśli jeszcze dodać do tego obietnice, choćby te dane przez Maryję bł. Alanowi de la Roche: „O cokolwiek przez Różaniec prosić będziesz – otrzymasz; Chcę, aby odmawiający mój
Różaniec, mieli w życiu i przy śmierci światło i pełnię łask, aby w życiu i przy śmierci uczestniczyli w
zasługach świętych; codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które mnie czciły modlitwą różańcową; odmawiający mój Różaniec są moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna mojego jednorodzonego”.
Powoli kończy się październik – „miesiąc, jak pisał ks. Jan Twardowski, modlitwy długiej, nieustającej, cierpliwej. (…) W niecierpliwych, nerwowych dzisiejszych dniach, kiedy nikt nie ma na nic czasu,
Różaniec uczy zaufania cierpliwej modlitwie, nieustępliwego trzymania się Matki Bożej”. Do takiej właśnie
modlitwy zachęca Kościół przez nabożeństwa październikowe, których główny trzon stanowi ulubiona
modlitwa św. Jana Pawła II. W Kościele nabożeństwo to pojawiło się oficjalnie za sprawą papieża Leon
XIII w 1883 r. W jego trakcie, oprócz pięciu tajemnic Różańca, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odmawia się Litanię Loretańską oraz modlitwę do św. Józefa. Kościół w swojej mądrości stawia
nam Maryję jako przewodniczkę do Chrystusa, drogę najprostszą i najpewniejszą. Zachęca, byśmy razem
z innymi, we wspólnocie, wymadlali dla siebie i dla świata potrzebne łaski. Wymadlali je wprost od Matki
Zbawiciela, która jak w Kanie Galilejskiej troszczy się o tych, którzy potrzebują Jej interwencji, Jej wsparcia. A Ona widzi szybciej i więcej niż my sami. Wie, czego nam potrzeba… „Powtarzając dobrze znane i
drogie sercu modlitwy”. O tym zresztą przekonuje sama Matka Boża. Powiedziała w Fatimie s. Łucji: „Nie
ma takiego problemu, ani osobistego, ani rodzinnego, ani narodowego, ani międzynarodowego, którego
nie można byłoby rozwiązać przy pomocy Różańca”.
Czasem można spotkać się z opinią, że Różaniec to modlitwa za długa, za monotonna… A w niej
kryje się przecież tyle piękna i bogactwa! Żeby jednak to odkryć, potrzeba czasu, potrzeba wierności
praktyce modlitwy różańcowej, a często przełamania w sobie schematu stawania przed Panem Bogiem.
Kiedy go więc odmawiać? Radzi św. Josemaria Escrivá de Balaguer: „Ciągle odkładasz Różaniec na
potem, a wreszcie go nie odmawiasz z powodu senności. – Jeżeli nie dysponujesz innym czasem, odmawiaj go niepostrzeżenie na ulicy. To pomoże ci nadto pamiętać o obecności Bożej”. A jak go odmawiać? Tym razem głos oddajmy Janowi Pawłowi II: „Medytować z różańcem znaczy powierzać nasze
troski miłosiernemu Sercu Chrystusa i Sercu Jego Matki. (…) Różaniec naprawdę pulsuje życiem ludzkim,
by zharmonizować je z rytmem życia Bożego w radosnej komunii Trójcy Przenajświętszej, co jest przeznaczeniem i głębokim pragnieniem całego naszego istnienia”. Przekonywał też o tym bł. Bartłomiej
Longo, apostoł Różańca. Tłumaczył, że tak jak przyjaciele często ze sobą przebywając upodabniają się
do siebie, tak i my, rozważając tajemnice różańcowe, zaczynamy żyć życiem Maryi i Jezusa, zaczynamy
być do Nich podobni w pokorze, ukryciu, cierpliwości, ubóstwie, doskonałości.
„Chciałbym zaprosić wszystkich grzeszników z całego świata, aby kochali Matkę Bożą. Odmawiajcie
zawsze Różaniec – wzywa Ojciec Pio – I odmawiajcie go tak często, jak tylko możecie. Szatan stara się
zawsze zniszczyć tę modlitwę, ale mu to się nigdy nie uda. To jest modlitwa Tej, która króluje nad wszystkim i wszystkimi. To ona nauczyła nas modlić się na różańcu, tak ja Jezus nauczył nas mówić Ojcze
nasz”.
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ…

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, praLITURGIA SŁOWA
gniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię
I czytanie: Iz 53, 10-11
II czytanie: Hbr 4,14-16
poprosimy».
Ewangelia: Mk 10, 35-45
On ich zapytał: «Co chcecie, żebym
wam uczynił?»
Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej,
a drugi po lewej Twej stronie».
Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który
Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?»
Odpowiedzieli Mu: «Możemy».
Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie
jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się
ono tym, dla których zostało przygotowane».
Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i
Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:
«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich
wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by
między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by
chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i
Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje
życie jako okup za wielu».
KOMENTARZ
Pan Jezus przemienia sens ludzkiego działania. Nie jest najważniejsza rola, która najbardziej błyszczy, lecz ta w której jesteśmy najbardziej podobni do Jezusa Chrystusa sługi w większej Miłości do
Boga i do braci. Jeśli naprawdę wierzymy, że «nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie
swoje oddaje za przyjaciół swoich» (Jn 15,13), my także będziemy starali się ofiarować jakość w
służbie ludziom i profesjonalizm w naszej pracy. Jak mówiła Święta Teresa z Kalkuty: «Owocem
wiary jest miłość, owocem miłości jest służba, a owocem służby jest pokój»

Z OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH…


W poniedziałek, jak zawsze w 22 dniu miesiąca po Mszy odprawianej o godzinie 18.00 - nabożeństwo ku
czci św. Rity.



W następny czwartek 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze w następującym porządku:
(7.30, 9.30, 11.00, 12.15, 15.00).
Po południowej Mszy odprawianej godz. 15.00 wyruszy procesja żałobna na cmentarz.
Po procesji różaniec za zmarłych, których imiona zostaną polecone naszej pamięci.
Uwaga: nie będzie Mszy o godz. 18.00.



Można oddawać kartki z imionami zmarłych na Mszę św. zbiorową i tzw. WYPOMINKI ROCZNE
i jednorazowe. Będzie można tego dokonać: w kaplicy św. Jana Pawła II, w małej zakrystii oraz w kancelarii parafii - za tydzień w niedzielę 28 października, w czwartek 1 listopada i w dniu zadusznym w piątek 2 listopada.



Prosimy o solidarne porządkowanie mogił. Wcześniej zarezerwowane miejsca na cmentarzu należy
wyraźnie zaznaczyć, by nie doszło do przykrych nieporozumień.



Zapraszamy do uczestnictwa w NABOŻEŃSTWACH RÓŻAŃCOWYCH.
Będą odprawiane przez cały październik codziennie o godzinie 17.30. Prosimy o liczny udział dorosłych.
Dzieci zapraszamy we wtorki i czwartki.
Dzieci bardziej ambitne zapraszamy do uczestnictwa w różańcach przez cały tydzień – rozdawać będziemy
obrazki.



W poniedziałki i piątki(!) uczęszczać będzie na różańce młodzież z klas VII, VIII SP oraz III gimnazjum
oraz szkół ponadgimnazjalnych. Obowiązkowo kandydaci do sakramentu bierzmowania



W dniach 12.02-21.02.2019 organizowana jest pielgrzymka do Ziemi Świętej i Jor-danii. Szczegóły dla
zainteresowanych w zakrystii.



Dzieci, które pragną dołączyć do Teatrzyku Kiełek zapraszamy w poniedziałek na godzinę szesnastą lub
w sobotę na godzinę dziewiątą.



Trwa nabór do grona ministrantów. Uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich zachęcamy do podjęcia
służby liturgicznej. Chętni niech skontaktują się z księdzem Pawłem.



Bóg zapłać za systematyczne wspieranie wszelkich inicjatyw inwestycyjnych.



SPOTKANIA FORMACYJNE
- dla dorosłych, dla modlitewnej wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca, po Mszy świętej wieczornej o godz.
18.50.



- dla dzieci (ze szkoły podstawowej, szczególnie dla klas trzecich) w czwartek o godz. 19.00;



- spotkanie KSM-u – we wtorek (!) o godz. 19.00;



- minikatechezy formacyjne dla wszystkich kandydatów do bierzmowania (kl. VII, VII SP, III Gimn.) w
niedzielę po Mszy św. odprawianej o godz. 9.30. Obecność obowiązkowa.



W środy zapraszamy dzieci i młodzież zainteresowaną grą w szachy i w inne ciekawe gry planszowe na
zajęcia od godz. 16.00 do 17.30 do salki kominkowej.
- W czwartki od godz. 15.00 do 17.00 – odbywać się będą zajęcia teatralne, na które zapraszamy dzieci
od 7 do 13 lat.
- w soboty od godz. 10.00 – zajęcia muzyczne.




INTENCJE MSZALNE
godz. 7.15

PONIEDZIAŁEK 22.10.2018 – św. Jana Pawła II

+ za ojca Antoniego, teścia Władysława oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Michaliny i całej rodziny oraz w pewnej intencji
godz. 17.00 1) + za Jana Bach
2) za rodziców Brunona i Małgorzatę
godz.18.00 w intencjach czcicieli św. Rity

WTOREK 23.10.2018

godz. 7.15 + za dusze w czyśćcu cierpiące
godz. 17.00 + za Stefana (w rocz. śm.) oraz dusze w czyśćcu
godz. 18.00 1) + za rodziców z obojga stron oraz rodzeństwo
2) + za duszę Marii Zalewskiej (w rocz. śm.)

ŚRODA 24.10.2018

godz. 7.15 + za Jadwigę Rychert (z okazji urodzin)
godz. 17.00 1) + za Halinę Stubińską (od zakł. pogrz.)
2) + za Teresę Reiter oraz dziadków z obojga stron
godz. 18.00 1) + za Elżbietę Sojka (od zakł. pogrz.)
2) + za Alicję Szala (w 2 rocz. śm.)

CZWARTEK 25.10.2018

godz. 7.15
godz. 17.00 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie,
opiekę MB dla Alicji i Zenona w 15 rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa
godz. 18.00 1) o potrzebne łaski, błogosławieństwo, zdrowie dla Agnieszki w 88 rocz. ur.
2) + za Pawła Recław (1. rocz. śm.)

PIĄTEK 26.10.2018

godz. 7.15
godz. 17.00 + za Praksedę Wrońską (greg.)
godz. 18.00 1) + za Jacka Marszałek
2) + za Mariannę Gogolińską (w 2 rocz. śm.)

SOBOTA 27.10.2018

godz. 7.00
godz. 15.00 Msza św. śubna
godz. 16.00 O Boże błogosławieństwo dla całej rodziny Miłoszów (z okazji zjazdu
rodzinnego)
godz. 17.00 1) + za Ryszarda Kudełko, za jego rodziców Stanisławę i Mariana oraz brata
Mariana i jego żonę Ewę
2) + za Praksedę Wrońską (greg.)
godz. 18.00 1) + za Alfonsa, Elżbietę, Łucję, Stanisława Hinc
2) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę MB dla Ireny i Władysława w 30 rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 28.10.2018

godz. 7.30 1) + za Stefanię (w 18 rocz. śm.) oraz Pawła Dampc
2) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę MB dla rodziny
godz. 8.30 Borcz
godz. 9.30 1) + za Helenę i Edmunda Konkol oraz Stanisława i Franciszka Okroj
2) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę MB dla Ireny i Franciszka rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa
godz. 11.00 1) + za Stanisława, Wandę, Władysława. Irenę, Roberta i Romana
2) + za Praksedę Wrońską (greg.)
godz. 12.15 1) + za rodziców Stanisława i Honoratę oraz zmarłych z rodziny Herbasz
2) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie, opiekę MB dla Beaty i Franciszka w 15 rocz. zawarcia sakr. małżeństwa
godz. 18.00 1) + za Zbigniewa Leman ( w 1 rocz. śm.)
2) + o radość nieba dla Ani (w 13 rocz. śm.)
godz. 18.50

SPOTKANIE MODLITEWNE WSPÓLNOTY PRZYJACIÓŁ OBLUBIEŃCA

