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Zamyślenia nad Słowem Bożym
Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez
nałożenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Nie
wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i
przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga! Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie,
miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie! Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego,
który w nas mieszka. 2 Tm 1,6-8.13-14
Święty Paweł Apostoł przypomina, zachęca, wręcz niejako dopinguje swego ucznia Tymoteusza do troski o
Boży dar, charyzmat jaki otrzymał w czasie nałożenia rąk czyli święceń kapłańskich. Trzeba, aby
Tymoteusz ciągle na nowo rozpalał w sobie te pokłady Bożej łaski, które wówczas otrzymał. Inaczej grozi
mu rutyna i przyzwyczajenie. To rozpalenie najlepiej wychodzi w praktyce, czyli, kiedy obdarowany
posługując się otrzymanym darem, służy innym. W przypadku Tymoteusza to gorliwe i owocne wypełnianie
posługi pasterskiej, pełnej mocy, miłości, trzeźwego myślenia. Paweł ufa też, że jego umiłowany uczeń nie
będzie się wstydził tego, że służy Jezusowi tak jak on. On, który przypłacił to uwięzieniem, kajdanami.
Więcej, ochoczo weźmie udział w trudach i przeciwnościach, które spotykają każdego, kto głosi Ewangelię.
Jakie Boże dary, charyzmaty, rozpoznaje obecne w moim życiu? Czy jestem ich świadom? Czy czasami nie
czuje się przez Pana Boga pominiętym i tym samym nie obdarowanym? Czy dary, charyzmaty, które
otrzymałem ciągle na nowo w sobie rozpalam, ożywiam? Czy pamiętam, że są one dane nie dla ozdoby lecz
służby? A może przypominają one we mnie zastygłą lawę? Czy wykorzystuje je służąc innym: moim
bliskim, znajomym, wspólnocie rodzinnej, parafialnej? Czy widząc jakieś potrzeby ludzi w środowisku, w
którym żyję, usilnie proszę Pana Boga o dar, charyzmat, dzięki któremu mógłbym im skutecznie zaradzić?
Czy się cieszę, raduję, widząc jak obdarowani przez Pana Boga moi bliźni służą innym? Czy ich wspieram,
modlę się za nich? A może pałam zazdrością, ciągle kwestionuję, pomniejszam efekty ich posługi? Czy
starając się żyć według zdrowych zasad Ewangelii, ciągle jeszcze się dziwię towarzyszącym temu trudom i
przeciwnościom? Czy zdaje sobie sprawę z tego, że być prawdziwym, gorliwym uczniem Pana, to nie wstyd?
Wstyd, to być Jego uczniem byle jakim, letnim, bez wyrazu, bez smaku!
Pomodlę się o owocne wykorzystanie Bożych darów, talentów, charyzmatów w swoim życiu i życiu moich
sióstr i braci w Chrystusie.

Obietnice Matki Bożej
Obietnice Matki Bożej dla odmawiających różaniec święty, dane błogosławionemu Alanowi de la Roche.
Znany w historii apostoł różańca świętego i założyciel bractw różańcowych - bł. Alan, miał otrzymać od Matki Bożej
następujące obietnice, przekazywane w tradycji zakonu dominikańskiego:
1. Wszyscy, którzy wiernie mi służyć będą odmawiając różaniec święty otrzymają pewną szczególną łaskę.

2. Wszystkim odmawiającym pobożnie mój różaniec przyrzekam moją szczególniejszą opiekę i wielkie łaski.
3. Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje.
4. Cnoty i święte czyny zakwitną - najobfitsze zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca ludzkie odwróci od
próżnej miłości świata, a pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych; o, ileż
dusz uświęci ta modlitwa.
5. Dusza, która poleca mi się przez różaniec - nie zginie.
6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte nie dozna
nieszczęść, nie doświadczy gniewu bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem,
jeśli zaś sprawiedliwym - wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
7. Prawdziwi czciciele mego różańca nie umrą bez sakramentów świętych.
8. 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.
9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które mnie czciły modlitwą różańcową.
10. Prawdziwi synowie mego różańca osiągną wielką chwałę w niebie.
11. O cokolwiek przez różaniec prosić będziesz - otrzymasz.
12. Rozszerzającym mój różaniec przybędę z pomocą w każdej potrzebie.
13. Uzyskałam u syna mojego, aby wpisani do bractwa mojego różańca - mieli w życiu i przy śmierci za braci
wszystkich mieszkańców nieba.
14. Odmawiający mój różaniec są moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, Syna mojego jednorodzonego.
15. Nabożeństwo do mego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

Teologia różańca
Wydawać się może, że różaniec jest modlitwą wyłącznie maryjną i rzeczywiście
często tak jest pojmowany. W istocie jednak w jej centrum stoi Chrystus, Jego
miłość, którą nas do końca umiłował. To prawda, że gdy odmawiamy różaniec, to
Maryja uczy nas odkrywać i rozumieć Boże tajemnice. W Ewangelii czytamy:
«Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu» (Łk
2,19) - «wszystkie te sprawy» czyli słowa i czyny Jezusa, verba et gęsta, jak to
ujmuje łacińska formuła, które nam objawiają Boga. Modląc się na różańcu,
stajemy się jakby naśladowcami Maryi. Ewangelia stopniowo wnika w obieg myśli
człowieka, umacniając jego wiarę i przybliżając do Boga. W tej modlitwie Maryja
jest z jednej strony orędowniczką z drugiej zaś, jako jedna z nas, ta która już doszła
do pełnego zjednoczenia z Bogiem, jest potwierdzeniem i gwarancją Bożych
obietnic i źródłem naszej nadziei - my zmierzamy tam, dokąd Ona już doszła.
Różaniec jest modlitwą dwuwarstwową. Specyficzna technika modlitewna,
która polega na powtarzaniu pacierzy jest przygotowaniem serca i umysłu do
rozważania najważniejszych wydarzeń z życia Chrystusa i Jego Matki, które zarazem są dziejami naszego zbawienia.
Rytm i melodyka słów w różańcu nieustannie podtrzymują więź z Bogiem, pozwalają w skupieniu rozważać tajemnice,
budzą pragnienie głębszej wiary i otwierają człowieka na łaskę Bożą. Jan Paweł II w swoim liście O Różańcu Świętym
napisał, że modlitwa ta należy do najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej. Tych
wydarzeń, nazywanych tajemnicami, które rozważamy w różańcu jest obecnie, po wprowadzeniu tajemnic światła,
dwadzieścia. Każdemu z nich odpowiada dziesiątka różańca, czyli jedno «Ojcze nasz», dziesięć "Zdrowaś Maryjo» i
jedno «Chwała Ojcu...». Cztery części różańca są zatem strzeszczeniem orędzia chrześcijańskiego, mówią bowiem o
wcieleniu (cz. I), nastaniu, wraz z Chrystusem, Królestwa Bożego (cz. II), odkupieniu (cz. III) i wyniesieniu do chwały
(cz. IV).
Tajemnice radosne :
1. zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
4. ofiarowanie Jezusa w świątyni jerozolimskiej

2. nawiedzenie św. Elżbiety 3. narodzenie Jezusa w Betlejem
5. odnalezienie 12-letniego Jezusa w świątyni

Tajemnice radosne pomagają stopniowo zgłębiać prawdę, że Syn Boży stał się «Bogiem z nami», że zamieszkał w
ludzkiej wspólnocie, stając się bratem każdego człowieka, przyjął na siebie ludzkie ciało i ludzki los.

Tajemnice światła:
1. chrzest Jezusa w Jordanie 2. wesele w Kanie Galilejskiej
3. głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. przemienienie Jezusa na górze Tabor 5. ustanowienie Eucharystii
Te tajemnice przedstawiają słowa i znaki Jezusa, który objawia Ojca, Jego hojność, miłosierdzie i miłość, Jego
niesłychaną troskę o człowieka. Przez to objawienie Ojca i Jego miłości Chrystus ukazuje się jako "Światłość świata»,
jako ten, który «rzuca światło przez Ewangelię», a zarazem ogłasza, że wraz z Jego przyjściem nastało już królestwo
Boże.
W tajemnicach bolesnych odsłania się pełnia Bożej miłości, która jest silniejsza od całej potęgi zła, od lęku,
pogardy i nienawiści. Tajemnice te to:
1. modlitwa Jezusa w Ogrójcu
2. biczowanie Jezusa
4. droga krzyżowa 5. śmierć Jezusa na krzyżu

3. ukoronowanie cierniem

Rozpamiętując w modlitwie te wydarzenia człowiek może sobie uświadomić za jak wielką cenę został wykupiony z
mocy grzechu. Bóg pragnie, by wszyscy ludzie byli zbawieni i mogli razem z Maryją i wszystkimi świętymi cieszyć się
życiem wiecznym w niebie. Ten Boży plan, wypełniony już wobec Maryi, rozważamy w tajemnicach chwalebnych:
1. zmartwychwstanie Jezusa
2. wniebowstąpienie Jezusa
3. zesłanie Ducha Świętego
4. wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
5. ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi.
Wszystkie te wydarzenia są potwierdzeniem Bożych obietnic danych nam i są zapowiedzią naszej chwały. Pod
koniec XIX wieku papież Leon XIII pisał, że różaniec uczy mądrego przeżywania swojej codzienności (cz. I), swoich
cierpień (cz. II) oraz nastawia na życie przyszłe (cz. III). Jan Paweł II uzupełnił to «antropologiczne» spojrzenie na
różaniec, stwierdzając, że pozwala on pojąć prawdę o człowieku. Różaniec naprawdę 'pulsuje życiem ludzkim', by
zharmonizować je z rytmem życia Bożego - napisał papież. Zatrzymując się w tej modlitwie nad tajemnicą Chrystusa,
prawdziwego Boga i prawdziwego Człowieka, możemy jakby w zwierciadle Chrystusa i Jego świętego
człowieczeństwa zobaczyć, rozpoznać i zrozumieć siebie i swoje życie.
Jan Paweł II kończy swój list apostolski o różańcu gorącym wezwaniem: Modlitwa tak łatwa a równocześnie tak
bogata, naprawdę zasługuje, by wspólnota chrześcijańska ponownie ją odkryła. I nieco dalej dodaje: Oby ten mój apel
nie popadł w zapomnienie niewysłuchany!
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1) Rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Modlitwą i darem materialnym wspieramy potrzebujących. Ofiary składane
dziś do puszek przeznaczone są na Caritas czyli dobroczynne dzieła prowadzone przez Kościół w Polsce.
2) Od jutra, Msze św. wieczorne w tygodniu, będą o g. 17.00 a po nich nabożeństwo Różańcowe. W jego ramach
będą też odprawiane nowenny: środowa do NMP Nieustającej Pomocy i piątkowa do Miłosierdzia Bożego. Natomiast
nie ulegnie zmianie godzina Mszy św. w niedziele i święta. Przez cały rok Msze święte w niedziele i święta o g. 18.00,
natomiast nabożeństwo różańcowe w niedzielę przed Mszą św. o g. 17.30. Zapraszamy na wspólną modlitwę dzieci,
młodzież i dorosłych. Dzieci w miarę możliwości przyjdą w następującym porządku: Poniedziałek kl. V i VI, Wtorekkl. II, Środa- kl. III i IV, Czwartek- kl. O i I, Piątek- Gimnazjum. Postarajmy się przynajmniej raz w tygodniu przyjść z
całą rodziną, albo podejmijmy zobowiązanie rodzinnej modlitwy różańcowej w naszych domach.
3) W Czwartek, 7 X- przypada święto patronalne Żywego Różańca- NMP Różańcowej. Do modlitwy szczególnie
zapraszamy wszystkich należących do Róż Żywego Różańca. Na wieczornej Eucharystii o godz. 17.00
pobłogosławimy różańce dzieciom klas drugich- zapraszamy dzieci z rodzicami. Tego dnia przypada także 2r.śm.
ks. Bpa Adama Śmigielskiego. Pamiętajmy w gorącej modlitwie o pierwszym Pasterzu naszej diecezji.
4) W przyszłą niedzielę będzie Dzień Papieski. Jako żywy pomnik pontyfikatu Jana Pawła II, przed kościołem
młodzież będzie zbierała ofiary na Dzieło Nowego Tysiąclecia czyli stypendia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.
5) Dziękujemy parafianom z ul. Nadrzecznej, a byli to: za posprzątanie kościoła i złożenie ofiary na kościół.
W przyszłą sobotę o posługę tę prosimy mieszkańców z ul. K. Bożka- do połowy.

6)

Na cokołach ostatnich ławek są kartki ( formularze) z wypominkami jednorazowymi, które po wypełnieniu
składamy u księży. Będą ci zmarli polecani Bogu w uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu, w Dzień Zaduszny
przed Mszami świętymi oraz przez miesiąc listopad. Ofiara z racji wypominek jednorazowych jest dowolna.
Wypominki tzw. Roczne i półroczne dyktujemy kapłanom. Tych zmarłych będziemy polecali Bogu przez miesiąc
listopad przed wieczorną Mszą św. i w ciągu roku przed niedzielnymi Mszami św. o godz. 7.00; 9.00 i 15.00. Przy
zapisywaniu bliskich zmarłych u księdza prosimy, aby podawać przed którą Mszą św. mają być wypominani. Ofiara z
racji rocznych wypominek „ od duszy”, jak w latach ubiegłych, to tyle co intencja mszalna, półroczne połowa tej kwoty
.
7) Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.
INTENCJE MSZALNE 04.10.-10.10.2010 R.
Poniedziałek 04.10.10.
7.00 + Weronika Smalcerz- od rodz. Gądek i Świetlickich
17.00 + Krystyna Kula- od sąs. z ul. Wiosny Ludów
Wtorek 05.10.10.
7.00 + Weronika Smalcerz- od siostry z rodziną
17.00 1) + Anna Bożek 2) + Edward Zubel- od pracowników działu Gł. Księgowego PKW
Środa 06.10.10.
7.00 + Tadeusz Łabuzek- od ucz. pogrzebu
17.00 1) + Krystyna Kula- od rodziny Trojan i Ciołczyk 2) + Edward Zubel- od wnuczki z mężem i prawnuków
Czwartek 07.10.10.
7.00 + Weronika Smalcerz- od ucz. pogrzebu
17.00 Z Róży Niepokalanego Serca NMP
Piątek 08.10.10.
7.00 + Tadeusz Łabuzek- od sąs. z ul. Leśnej Osady
17.00 1) + Henryk Kot- od żony i córki z rodziną 2) + Edward Zubel- od sąs. Hybel, Jałowieckich i Kurczyków
Sobota 09.10.10.
7.00 1) + Weronika Smalcerz- od sąs. z ul. Starzyńskiego
2) + Franciszek Proksa- od sąs. z ul. Anczyca, Wygoda i Witkiewicza
17.00 + Eugeniusz Sulik, Irena i Ignacy Opitek
Niedziela 10.10.10.
7.00 + Edward Zubel- od córki z mężem
9.00 + Wincenty 9r.śm. i Janina 19r.śm. Szklarczyk
11.00
15.00 W 18ur. Dominik Zogrodnik
18.00 + Władysława Banasik, rodzice i teściowie
INTENCJE MSZALNE 11.10.- 17.10.2010 R.
Poniedziałek 11.10.10r.
7.00 + Daniel Banasik- od sąs. z ul. Zwycięstwa
17.00 + Henryka Bożek- od syna z żoną
Wtorek 12.10.10.
7.00 + Daniel Banasik- od ucz. pogrzebu
17.00 1) + Franciszek Michalski i rodzice z obu stron 2) + Franciszek Proksa- od żony i syna
Środa 13.10.10r.
7.00 + Edward Zubel- od chrześnicy
17.00 1) + Henryka Bożek- od siostry Józefy ze szwagrem
2) + Daniel Banasik- od sióstr Alfredy Żurawik i Janiny Omastka z rodzinami
Czwartek 14.10.10r.
7.00 + Weronika Smalcerz- od sąs. z ul. Starzyńskiego
17.00 W 10r.śl. pp. Małgorzaty i Marcina Kolskich
Piątek 15.10.10r.
7.00 + Józef Olech 5r.śm.- od żony z dziećmi
17.00 1) + Henryka Bożek- od kuzynek Bigaj i Purat 2) + Franciszek Proksa- od córki z rodziną
Sobota 16.10.10r.
7.00 1) + Edward Zubel- od syna
2) + Franciszek Proksa- od siostry Władysławy z mężem
17.00 W 40r.śl. pp. Jan i Krystyna Dym- od córek z rodzinami
Niedziela 17.10.10r.
7.00 + Marian 3r.śm. Sośnierz i rodzice
9.00 + Henryka Bożek- od koleżanek z pracy
11.00
15.00 W 1r.śl. pp. Agnieszki i Tomasza Siostrzonek- od rodziców
18.00 W 1r.śl. pp. Angeliki i Dawida Golczyk- od rodziców

