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       PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻANCA  

            
      

 

Od czasów papieża Leona XIII październik 

jest miesiącem modlitwy różańcowej. Tradycja tej 

modlitwy sięga średniowiecza.   

 Modlitwa różańcowa, jaką znamy dziś, 

kształtowała się przez wiele wieków. Sama nazwa 

„różaniec” (rosarium) oznacza wieniec z róż, ogród 

różany, dlatego wierzący, odmawiając modlitwę, 

składali „duchowe kwiaty” u stóp Matki Bożej.  

W średniowieczu zalecane było odmawianie kolej-

no 150 psalmów. Jednak nie wszyscy mogli się 

włączyć w tą modlitwę ze względu na brak umie-

jętności czytania. Tak powstał zwyczaj odmawiania 

modlitwy „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”. Modli-

twę różańcową, która na przestrzeni wieków przy-

jęła kształt znany obecnie, upowszechnił św. Do-

minik około 1214 roku. Odmawiając modlitwę po-

wszechną i pozdrowienie anielskie rozważamy ta-

jemnice z życia Jezusa i Maryi.    

 Papież Jan Paweł II w „Rosarium Virginis 

Mariae” pisze, że „różaniec jest modlitwą wyraźnie 

kontemplacyjną. Pozbawiony tego wymiaru, oka-

załby się wyzuty ze swej natury, jak podkreślał Pa-

weł VI: »Jeśli brak kontemplacji, różaniec upodab-

nia się do ciała bez duszy i zachodzi niebezpieczeń- 

 

stwo, że odmawianie stanie się bezmyślnym powta-

rzaniem formuł, oraz że będzie w sprzeczności  

z upomnieniem Chrystusa, który powiedział: Na 

modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni 

myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą 

wysłuchani (Mt 6, 7)«. Różaniec bowiem z natury 

swej wymaga odmawiania w rytmie spokojnej mo-

dlitwy i powolnej refleksji, by przez to modlący się 

łatwiej oddał się kontemplacji tajemnic życia Chry-

stusa, rozważanych jakby sercem Tej, która ze 

wszystkich była najbliższa Panu, i by otwarte zosta-

ły niezgłębione tych tajemnic bogactwa” . O modli-

twie różańcowej, skutecznym narzędziu walki ze 

złem, przypomina sama Matka Boża w objawie-

niach, m.in. w Lourdes i Fatimie.    

 7 października wspominamy Matkę Bożą 

Różańcową. Uroczystość tę ustanowiono na pa-

miątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad woj-

skami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad 

Zatoką Koryncką) 7 października 1571 r. Ówcze-

sny Papież św. Pius V, gorący czciciel Matki Bo-

żej, na wieść o zbliżającej się wojnie ze łzami  

w oczach zaczął zanosić żarliwe modlitwy do Ma-

ryi. Doznał niezwykłej wizji, po której zarządził 

wielką błagalną modlitwę różańcową. Hasłem do 

walki były słowa "Królowa Różańca Świętego",  

a na sztandarze zawieszono różaniec. Pius V, świa-

dom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, 

ustanowił dzień 7 października świętem Matki Bo-

żej Różańcowej. Od tego czasu październik jest 

miesiącem różańcowym. Również dziś dzięki na-

szej modlitwie różańcowej Maryja chce dokonywać 

wielkich zwycięstw nad złem! Na swych pomocni-

ków wybiera każdego z nas. 

        



     Cytaty – myśli – aforyzmy  

                                

"Niektórzy ludzie są na tyle głupi, że myślą, iż możliwe 

jest życie bez Maryi. Kochaj Madonnę i odmawiaj    

różaniec, bo to broń przeciwko złu dzisiejszego świata. 

Wszystkie łaski, które daje nam Bóg spływają 

        przez Błogosławioną Maryję"  

          

Św. Ojciec Pio 

EWANGELIA NA DZIŚ 

Łk 16,19-31  

  Jezus powiedział do faryzeuszów: ”Żył pewien 

człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior  

i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu 

leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pra-

gnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto  

i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak  

i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także 

bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony 

w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama  

i Łazarza na jego łonie. I zawołał: "Ojcze Abrahamie, 

ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego 

palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo 

strasznie cierpię w tym płomieniu". Lecz Abraham od-

rzekł: "Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje 

dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje 

pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami 

a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby 

chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas 

się przedostać". Tamten rzekł: "Proszę cię więc, ojcze, 

poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu 

braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to 

miejsce męki". Lecz Abraham odparł: "Mają Mojżesza  

i Proroków, niechże ich słuchają". Tamten odrzekł: 

"Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych po-

szedł do nich, to się nawrócą". Odpowiedział mu: "Jeśli 

Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto  

z umarłych powstał, nie uwierzą”. 

 

               Oto słowo Pańskie. 

 

W pysze i dobrostanie człowiek często ma wy-

soko uniesione oczy, a jednak nie widzi wystarczająco 

ostro i wyraźnie. W odwrotnym położeniu, bólu i nę-

dzy, podnosi oczy i widzi jakby ostrzej, inaczej. Bogacz 

w Ewangelii nawet nie ma imienia, błyszczy przepy-

chem - a bisior, jedna z droższych i najstarszych tkanin 

w kulturze śródziemnomorskiej, w świetle dnia, w ja-

snych promieniach słońca naprawdę ślicznie się mienił. 

Na pozór miał wszystko, a w rzeczywistości nie miał 

ani imienia, ani tożsamości, która by go integrowała 

wewnętrznie. Dzień w dzień świetnie się bawił. Nato-

miast człowiek prawy, powołany do życia przez Boga, 

zaproszony jest, aby dzień w dzień, z dnia na dzień ko-

chać. Łazarz, nędzarz, nie miał zewnętrznie niczego, ale 

miał imię. Łazarz - gr. Lazaros, hebr. El-azar - Bóg 

(ws)pomógł; mój Bóg jest pomocą.  

  

   *** 

     Intencje Mszy św. od 26 IX 2022 do 9 X 2022 

 

Poniedziałek 26 IX 

700 + Teresa Gazda (26 greg.) 

700 + Beata Olczak 

700 + Marianna Twarda (1 greg.) 

700 + Janina Węglińska (10 mc) 

1800 + Grażyna Hałas (26 greg.) 

1800 + Longin Grudzień (9 r.) 

1800 + Marianna Kędzierska (1 r.) 

1800 + Stanisław Marczyński 

 

Wtorek 27 IX 

700 + Teresa Gazda (27 greg.) 

700 + Marian Kwietniewski (6 r.), Marianna Kwietniew-

ska (1 r.) 

700 + Marianna Twarda (2 greg.) 

700 + Lila Szczerbiec (12 r., Zofia Szczerbiec (12 r.) 

1800 + Czesława (k) Mędrek (2 r.); Zdzisław, Jan, Bal-

bina ++Mędrków; Anna, Jan Cur 

1800 + Grażyna Hałas (27 greg.) 

1800 + Stanisław Marczyński 

1800 + Zygmunt (25 r.), Leokadia Czarnota 

 

Środa 28 IX 

700 + Teresa Gazda (28 greg.) 

700 + Henryk Myszak ++ Myszaków 

700 + Marianna Twarda (3 greg.) 

700 O Boże Błog. dla Agaty z racji 30 r. urodzin 

i Wojciecha z racji 20 r. urodzin 

1800 + Grażyna Hałas (28 greg.) 

1800 + Elżbieta i Czesław Szwed 

1800 + Wacław Rogala (im.) 

1800 + Tomasz Pietroń 

 

Czwartek 29 IX 

700 + Teresa Gazda (29 greg.) 

700 + Marianna Twarda (4 greg.) 

700 + Wacław i Wacława (k) Kozak (im.) 

700 + Lech Bidacha (1 r.); Stanisław, Janina Bidacha 



1800 + Grażyna Hałas (29 greg.) 

1800 + Sławomir Wilczopolski (15 r.) 

1800 W intencji ks. Michała z racji imienin 

1800 + Zdzisław Sporysz ++Sporyszów, Watrasów 

 

Piątek 30 IX 

700 + Teresa Gazda (30 greg.) 

700 + Marianna Twarda (5 greg.) 

700 + Rafał Kwiatkowski 

700 + Stefan Gądek (1 mc) 

1800 + Grażyna Hałas (30 greg.) 

1800 + Bolesław (10r.), Krystyna, Dorota Kowalewscy 

1800 + Anna Walaszczyk 

1800 + Edmund Jędrzejczyk; Krysty-

na, Stanisław Strużyk 

 

Sobota 1 IX 

700 + Aniela Polek (4 mc) 

700 + Jan Lech (1 greg.) 

700 O Boże Błog. i opiekę M.B. dla Marii z okazji 70 

urodzin 

700 + Marianna Twarda (6 greg.) 

1800 + Zofia (4r.) Wójcik, Andrzej Wójcik (6r.); Rafał 

Bucior 

1800 Intencja wynagradzająca od Legionu Maryi 

1800 W int. kół różańcowych 

1800 + Teresa i Ryszard Adamczykowie 

 

Niedziela 2 X 

730+ Jan Rodzik; Tomasz Płaza 

730+ Stanisław Kalicki; Krzysztof, Zdzisław, Krystyna, 

Janusz, Jadwiga Burzyńscy 

730 + Jan Lech (2 greg.) 

900 + Helena (25r.), Stefan Posyniak 

900 + Henryk Indyk (23r.); Władysław, Marianna, Stani-

sław Indyk; Jan, Marianna, Stanisław Twardzik;  

900 + Marianna Twarda (7 greg.) 

1030 + dr Dariusz Wojtanowicz (ur.) 

1030 O Boże Błog. i opiekę M.B. dla Marcina  

w 30 r. urodzin 

1030 + Lucyna, Roman Grabczak; Roman Kryszewski  

1200+ Marian Moszyński (5r.) ++ Moszyńskich 

1200 O Boże Błog. dla Anny i Mariusza  

w rocznicę ślubu 

1200+ Andrzej i Barbara Wójciak (r.) 

1800 + Jan, Genowefa Burzak 

1800 +Krzysztof Lasota (9r.); Józef Kłak (13r.) 

 

 

 

Poniedziałek 3 X 

700 + Janina Purkot (30r.), Jan Purkot; Urszula Czyż; 

Jan Komendarski 

700 + Feliksa Włodek 

700 + Jan Lech (3 greg.) 

700 + Marianna Twarda (8 greg.) 

1800 + Krystyna Czuryszkiewicz 

1800 + Witold Bąkała ++Bąkałów, Świderskich 

1800 + Radosław Żylik 

1800 + Lech Borowiec 

 

Wtorek 4 X 

700 + Leokadia, Bolesław Duńscy 

700 + Jan Lech (4 greg.) 

700 + Piotr Cygan 

700 + Marianna Twarda (9 greg.) 

1800 + Agnieszka, Stefania, Szczepan, Franciszek, Ro-

man ++ Flisińskich 

1800 + Krzysztof Adamczyk 

1800 + Henryk Taracha 

1800 + Mirosław Zaborowski 

 

Środa 5 X 

700 + Jan Lech (5 greg.) 

700 + Grzegorz Lis 

700 + Mieczysław Kiraga 

700 + Marianna Twarda (10 greg.) 

1800 + Kazimiera (k) Kłudka 

1800 + Andrzej Widyński (25r.); Janina Widyńska 

1800 + Czesław Jośko (7r.); Leokadia, Józefa (k), Józef, 

Henryk Kiraga 

1800 + Jerzy Dębicki (6r.) 

 

Czwartek 6 X 

700 + Jan Lech (6 greg.) 

700 + Zdzisław Lenarcik (26r.); Roman, Aleksandra 

700 + Mieczysław Sagan ++ rodzice 

700 + Marianna Twarda (11 greg.) 

1800 + Izabela Szafran (3r.) 

1800 + Zofia Adamczyk z d. Lalak (5r.) 

1800 + Tomasz Bieliński (9r.); Zygmunt, Maria, Marian 

Rzeszot 

1800 + Elżbieta Długosz (1r.) 

 

Piątek 7 X 

700 O Boże Błog. i opiekę M.B. dla Janiny i całej rodzi-

ny 

700 + Jan Lech (7 greg.) 

700 + Beata Olczak 

700 + Marianna Twarda (12 greg.) 



1630 W int. Kół Różańcowych- o Boże Błog. 

1800 + Grzegorz Bitkowski, Janusz Nowak; Zdzisława i 

Władysław Zielińscy 

 

Sobota 8 X 

700 + Ziemowit Maciejewski (ur.) 

700 + Jan Lech (8 greg.) 

700 + Jan Dzieliński (9r.); Marianna, Czesław Błaszczyk 

700 + Marianna Twarda (13 greg.) 

1800 + Danuta Kisielewska 

1800 + Eugeniusz Michalak 

1800 + Zdzisław Bakalarz 

1800 + Helena Bukowska (21r.), Czesław Bukowski 

(4r.); Piotr ++Bukowskich, Chęciów 

 

Niedziela 9 X 

730+ Edward Zieliński ++Zielińskich, Radkowiaków 

730+ Władysław Chyła 

730 + Jan Lech (9 greg.) 

900 + Edward Klocek; Henryk Hemperek ++Klocków, 

Górków, Siwków, Wojnickich, Hemperków 

900 + Katarzyna Malik (6r.); Tomasz Wnuk 

900 + Marianna Twarda (14 greg.) 

1030 + Jadwiga Kustra (1r.) 

1030 + Stanisław Grądecki (27r.), Irena 

1030 O Boże Błog. dla Marioli i Wojciecha w 10 r. ślu-

bu i dla dzieci 

1200+ Zofia Grzyb; Jan Nowak; Teresa i Tadeusz Weso-

łowscy; Kazimierz Gazda, Andrzej Tarkowski 

1200 O Boże Błog. i opiekę M.B. dla Weroniki  

w 10 r. urodzin 

1800 + Barbara Kłudka (9r.); Julian Kłudka  

1800 Władysław Leptuch ++ Leptuchów 

 

 

                  XXVI NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                        

                                  25 września 2022r. 

     OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

1. Dziś XXVI niedziela w ciągu roku liturgiczne-

go. Po raz kolejny obchodzony jest dzisiaj Świa-

towy Dzień Migranta i Uchodźcy.  

2. Bóg zapłać za ofiary składane dzisiaj na tacę  

a przeznaczone na utrzymanie Seminarium Du-

chownego naszej Archidiecezji.  

3. Dzisiaj kończy praktykę w naszej parafii kleryk 

Emilian - alumn z naszego Seminarium. Ży-

czymy Mu wytrwałości na drodze powołania  

i szczególnej opieki Matki Bożej. 

4. Trwają prace przy remoncie i odnawianiu wie-

ży. Bóg zapłać za wszystkie ofiary przeznaczo-

ne na ten cel, zarówno indywidualne jak i skła-

dane na tacę. W minionym tygodniu złożono 

ofiary: 300 zł, 2 po  200 zł i 4 po 100 zł. Ogólny 

koszt remontu wieży wynosi  60 tys. zł. Prosimy 

o dalsze wsparcie.  

5. W czwartek, 29 września, przypada święto 

Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela 

i Rafała. Święci Archaniołowie to szczególni 

Boży posłańcy. Niech ich wstawiennictwo wy-

prasza nam Bożą opiekę. O godz. 18:00 bę-

dziemy modlić się w szczególny sposób za ks. 

Michała z okazji Imienin.  

6. W najbliższą sobotę rozpoczniemy październik 

– miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy 

wszystkich: dzieci, młodzież i dorosłych do 

udziału w nabożeństwie różańcowym codzien-

nie o godz. 17:30.  Osoby, które nie mogą przy-

być na tę modlitwę do świątyni, zapraszamy, 

aby modlić się na różańcu w domu.  

7. W sobotę przypada także pierwsza sobota mie-

siąca. Po Mszy św. wieczornej zmiana tajemnic 

różańcowych.   

8. Dzieci zapraszamy serdecznie do śpiewu  

w scholi. Próby odbywają się w soboty o godz. 

11:00 w sali katechetycznej przy parafii. 

9. Dzisiaj o godz. 17.15 spotkanie grupy modlitwy 

Ojca Pio. Zapraszamy nowe osoby do włączenia 

się do tej wspólnoty. Bóg zapłać także tej grupie 

za ofiarę na remont wieży -300 zł. 

10. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę 280 

zł mieszkańcom bloku ul. Słoneczna 1 i prosimy 

o sprzątanie mieszkańców bloku ul. Słoneczna 2 

i 3.  

11. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygo-

dnia życzymy obfitości Bożego błogosławień-

stwa oraz opieki Matki Bożej.   

12. Zapraszamy na pielgrzymkę do Ziemi Świętej  

w czasie ferii zimowych w terminie 14-21 

stycznia 2023 r., koszt 2000 zł. i 600 $. Szcze-

góły i informacje ks. Łukasz Protasiewicz, tel. 

500 045 832. 

 

Słowo życia 

 

Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proro-

ków, niechże ich słuchają!”(...): „Jeśli Mojżesza i Pro-

roków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, 

nie uwierzą.”  

Pan Bóg uczynił wszystko dla naszego zbawie-

nia. Wspomaga nas w drodze wiary. Pozostał przecież z 

nami w swoim słowie, a nade wszystko w sakramentach 

świętych.   

 

 


