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Gazetka Rzymskokatolickiej Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.
i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych w Katowicach

3 paŸdziernika 2021

Wspomnienie Najœwiêtszej Maryi Panny Ró¿añcowej
– 7 paŸdziernika

Na pami¹tkê zwyciêskiej bitwy pod
Lepanto, w 1572 r.  papie¿ Pius V, og³o-
si³ dzieñ 7 paŸdziernika Œwiêtem Matki
Bo¿ej Zwyciêskiej. W dwa lata póŸniej
zmieniono nazwê na œwiêto Matki Bo¿ej
Ró¿añcowej.

W XVI w. Europa wielokrotnie by³a
nêkana najazdami wojsk muzu³mañ-
skich. W sytuacji powa¿nego zagro¿enia
ze strony wojsk tureckich pod wodz¹
Selima II, który chcia³ w ca³ej Europie
zaprowadziæ wiarê muzu³mañsk¹, papie¿
Pius V us³yszawszy o zbli¿aj¹cej siê woj-
nie bezustannie trwa³ na modlitwie. Skie-
rowa³ równie¿ do ca³ego Koœcio³a we-
zwanie do modlitwy ró¿añcowej w inten-
cji zwyciêstwa chrzeœcijan. Podczas bi-
twy, w czasie modlitwy, Pius V mia³ wi-
zjê, w której Maryja zapewni³a go o zwy-
ciêstwie. Maj¹ce przewagê liczebn¹ okrê-
ty tureckie zosta³y rozproszone i poko-
nane. Cios by³ na tyle mocny, ¿e turecka
flota nigdy ju¿ nie odzyska³a swojej
œwietnoœci.

W 1716 r. papie¿ Klemens XI, w po-
dziêce za kolejne zwyciêstwo nad Tur-
kami odniesione pod Belgradem rozsze-
rzy³ to œwiêto na ca³y Koœció³.

Papie¿ Leon XIII w 1883 roku wpro-
wadzi³ do Litanii Loretañskiej wezwanie
„Królowo Ró¿añca œwiêtego - módl siê
za nami”, a w dwa lata póŸniej zaleci³,
by w koœcio³ach przez ca³y paŸdziernik
odmawiano ró¿aniec.

Matka Bo¿a w czasie licznych objawieñ
prosi³a o nieustann¹ modlitwê ró¿añ-
cow¹.

W Fatimie w ka¿dym z objawieñ prosi-
³a dzieci „Odmawiajcie codziennie ró¿a-
niec”. Gdy Maryja objawi³a siê im po raz
pierwszy, z Jej prawego ramienia zwisa³
sznur per³owych paciorków zakoñczony
krzy¿ykiem. Podczas ostatniego objawie-
nia ujawni³a swe imiê: „Jestem Matk¹
Bo¿¹ Ró¿añcow¹”.

W innych objawieniach (Lourdes 1858,
Gietrzwa³d 1877) te¿ wskaza³a na ró¿a-
niec i na znacz¹c¹ rolê tej modlitwy w
drodze do zbawienia.

Œwiêty Jan Pawe³ II podczas pobytu w
sanktuarium maryjnym w LudŸmierzu w
1997 roku powiedzia³: „Rozwa¿aj¹c ta-
jemnice ró¿añcowe patrzymy na miste-
rium ¿ycia, mêki, œmierci i zmartwych-
wstania Pana Jej oczyma, prze¿ywamy
je tak, jak Ona w swym sercu matczy-
nym je prze¿ywa³a. Odmawiaj¹c ró¿aniec
rozmawiamy z Maryj¹, powierzamy Jej
ufnie wszystkie nasze troski i smutki, ra-
doœci i nadzieje. Prosimy o to, by poma-
ga³a nam podejmowaæ Bo¿e plany i by
wyprasza³a u Syna ³askê potrzebn¹ do
wiernego ich wype³niania. Ona — rado-
sna, bolej¹ca, chwalebna, zawsze u boku
Syna — jest równoczeœnie obecna poœród
naszych codziennych spraw”.    D.M.
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w koœciele górnym, remont schodów wyjœciowych oraz remont konch dachowych.
Bêdzie je mo¿na z³o¿yæ w przysz³¹ niedzielê - 10 paŸdziernika.

  4.W œrodê (6.10), nabo¿eñstwo ró¿añcowe po³¹czymy z nabo¿eñstwem do Matki
Bo¿ej Uzdrowienia Chorych i b³ogos³awieñstwem lourdzkim. W czasie Mszy
œw. homilia nt. Rodzice ucz¹ szacunku do Eucharystii

  5.W czwartek (7.10) wspomnienie MB Ró¿añcowej - jest to œwiêto Patronalne ¯ywe-
go Ró¿añca. O godz. 16.00 spotkanie grupy ¯R w salce nr 1, nastêpnie modlitwa ró¿añ-
cowa w Koœciele o 17.15 i Msza œw. o godz. 18.00 w intencji cz³onków ̄ ywego Ró¿añca.

  6.W czwartek (7.10), po Mszy œw. wieczornej, w koœciele odbêdzie siê spotkanie Nad-
zwyczajnych Szafarzy Komunii œw. i Diakonii Liturgicznej.

  7. Nauki przedma³¿eñskie dla par chc¹cych w najbli¿szym czasie zawrzeæ sakramentalny
zwi¹zek ma³¿eñski - rozpoczn¹ siê w naszej parafii 7 paŸdziernika o godz. 19.00 w Sali JP
II. Zapisy na nauki odbywaj¹ siê wy³¹cznie przez aplikacjê na stronie  archidiecezji –
narzeczenikatowicka.pl. Dok³adniejsza informacja na temat zapisów znajduje siê na stro-
nie parafii. Szczegó³y co do terminów i formy nauk zostan¹ podane zarejestrowanym
osobom drog¹ mailow¹. Iloœæ miejsc jest ograniczona.

  8.W tym tygodniu przypada I czwartek miesi¹ca. Przez ca³y dzieñ bêdzie wystawiony
Najœwiêtszy Sakrament. O godz. 18.00 zapraszamy na Mszê œw. w intencji nowych
powo³añ oraz s³u¿by liturgicznej: lektorów, ministrantów,szafarzy, zakrystianów, organi-
stów i panów pe³ni¹cych pos³ugê kolektowania, Bractwa Adoracji oraz ich rodzin. Po
Eucharystii spotkanie Bractwa Adoracji w salce nr 1.

  9.Pierwsze spotkanie kandydatów do bierzmowania wraz z rodzicami i animatorami
odbêdzie siê w pi¹tek (8.10).  O godz. 18.00 zgromadzimy siê na Mszy Œw. a nastêp-
nie na spotkaniu organizacyjnym.

10.Naszych starszych i chorych parafian odwiedzimy z pos³ug¹ sakramentaln¹ w sobotê -
09.10. Zg³oszenia prosimy kierowaæ do czwartku w³¹cznie do kancelarii lub zakrystii.

11. W przysz³¹ niedzielê (10.10) obchodzimy XXI Dzieñ Papieski pod has³em: „Nie lêkajcie
siê!”. M³odzie¿ oazowa przed koœcio³em bêdzie zbieraæ ofiary materialne na fundacjê
„Dzie³o Nowego Tysi¹clecia” - fundusz stypendialny na rzecz wyrównywania szans edu-
kacyjnych wybitnie uzdolnionej i ubogiej m³odzie¿y. Stypendia przyznawane s¹ gimna-
zjalistom, licealistom i studentom.

12. W sobotê (9.10) od godz. 10.00- 17.00 w naszym koœciele odbedzie siê Dzieñ
Jednoœci Wspólnot Odnowy w Duchu Œwiêtym Archdiecezji Katowickiej. Eu-
charystia o godz. 11.30. Szczegó³y na plakatach.

13.Dziêkujemy wszystkim osobom za s³u¿bê w naszej wspólnocie. Szczególne podziêko-
wania dla Diakonii Porz¹dkowej oraz wszystkich osób, które sprz¹ta³y koœció³. W sobotê
o godz.7.30 zapraszamy wszystkich chêtnych do sprz¹tania naszego koœcio³a.
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Msze œw. online: w niedziele o 9.30 i w tygodniu o 18.00

PONIEDZIA£EK (04.10.2021 r.) - Wspomnienie œw. Franciszka z Asy¿u
  7.00 1/za dusze w czyœæcu cierpi¹ce (intencje ze skarbonki)

2/za + Piotra Chudycza w m-c po œm. (od rodziny z Katowic)
  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/za + Jana Rumiñskiego w 34 r. œm., + Bronis³awê, ++ rodziców i krewnych,

z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego
2/w intencji córki Doroty w kol. r. ur., dziêkuj¹c Bogu za dar ¿ycia, otrzymane

³aski i prosz¹c o Bo¿e b³og. dla niej i jej rodziny
WTOREK (05.10.2021 r.) - Wspomnienie œw. Faustyny Kowalskiej, dz.
  7.00 1/za ++ Zofiê, Andrzeja i Józefa Wilk, + mê¿a Józefa Dudê,++ dziadków: Froñ i Wilk

2/za ++ ojca Antoniego, matkê Anielê, ++ braci: Eryka i Tadeusza,+ córkê Krystynê
  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/w intencji Bo¿eny i Jerzego w 30 r. œl. z podziêkowaniem za dotychczasowe

³aski, z proœb¹ o Bo¿e b³og. dla ma³¿onków i ca³ej rodziny
2/z proœb¹ o dar nieba dla ++ Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii œw.: Zyg-

munta Kwiatkowskiego  i Micha³a Kamiñskiego oraz + ojca Stefana G¹sz-
czak (od Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii œw.)

3/do Trójcy Przenajœwiêtszej za wstawiennictwem Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy
i Anio³ów Stró¿ów w intencji Agnieszki i Dawida z proœb¹ o ratunek i nawrócenie,
wyzwolenie z na³ogów, Bo¿e b³og. i dary Ducha œw. dla nich i ca³ej rodziny

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŒRODA (06.10.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  7.00 1/w intencji Alicji i Wojciecha, z podziêkowaniem za dotychczasowe ³aski,

z proœb¹ o zdrowie i opiekê Matki Bo¿ej
2/  za + Czes³awa Augustyna w m-c po œmierci (od dzieci)

  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe z b³ogos³awieñstwem lourdzkim
18.00 1/za ++ Zofiê i Stefana Grocholów, Zofiê i Teofila K¹dzio³ów oraz + Wernera

Kocika w kol. r. œm
2/za + Joannê Nowak (od s¹siadów)
3/za + Ewê B¹k

Homilia: Rodzice ucz¹ szacunku do Eucharystii
CZWARTEK (07.10.2021 r.) - Wspomnienie NMP Ró¿añcowej
  7.00 1/za + ¿onê Mariê, ++ rodziców z obu stron i + szwagra Tadeusza

2/za + Helenê Hawrot w 30 dni po œm.,+ jej mê¿a Rudolfa w 7 r. œm. (od przyjació³ki)

  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/o nowe powo³ania kap³añskie i zakonne z naszej parafii

2/w intencji s³u¿by liturgicznej: lektorów, ministrantów, szafarzy, zakrystianów, org
anistów i panów pe³ni¹cych pos³ugê kolektowania, Bractwa Adoracji i ich rodzin

3/w intencji cz³onków ¯ywego Ró¿añca oraz Apostolstwa Dobrej œmierci

z okazji Œwiêta Patronalnego ¯ywego Ró¿añca z proœb¹ o duchowy rozwój
wspólnoty, ³askê umi³owania modlitwy i wytrwania w odmawianiu ró¿añca

PI¥TEK (08.10.2021 r.) - Dzieñ Powszedni   
  7.00 1/za ++ rodziców: El¿bietê i Bronis³awa, Józefê i Antoniego, ++ z rodzin:Bednorzów,

Chwilów, Kaniów i Wac³awików, z proœb¹ o radoœæ ¿ycia wiecznego
2/za + Krystynê Mataniak-¯muda (od wnuka Dawida z ¿on¹)

  7.30 - Ró¿aniec
17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/w intencji m³odzie¿y

2/za + mê¿a i ojca Eugeniusza w 10 r. œm.
3/za + mê¿a Henryka Fio³kowskiego w 3 r. œm.,++ rodziców i rodzeñstwo z obu stron

SOBOTA (09.10.2021 r.) - Dzieñ powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP
  7.00 1/za + Jacka £osika w kol. r. œm. oraz ++ z rodziny: Nowaków i Wiêc³awów

2/za ++ z rodzin: Kaproñ, Furgo³ i Tur
3/za + Mariê Nogaj (od cz³onków Sekcji KIK na Tysi¹cleciu Dolnym)

11.30  -  Eucharystia z okazji Dnia Jednoœci Wspólnot Odnowy w Duchu œw. Archi-
diecezji Katowickiej

17.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
18.00 1/za + mê¿a Kazimierza Smo³czyka w 1 r. œm.

2/za + Jana Bogusza w 2 r. œm., ++ rodziców i rodzeñstwo z obu stron
NIEDZIELA (10.10.2021 r.) - XXVIII NIEDZIELA ZWYK£A
  7.30 - za + mê¿a Andrzeja w 6 r. œm.
  9.30 - za + mê¿a Stanis³awa Stanka, ++ rodziców z obu stron, ++ siostry: Mariê

i Emiliê oraz ++ szwagrów: Zbigniewa i W³adys³awa
11.00 - w intencji Amelii Ficek z ok. 75 r. ur., dziêkuj¹c za dotychczasowe ³aski,

z proœb¹ o dalsze Bo¿e b³og. i zdrowie dla solenizantki i rodziny (Te Deum)
12.30 - do Mi³osierdzia B. za wstaw. MB Uzdr. Chor. z podziêk. za otrzymane ³aski i wszel-

kie dobro, z proœb¹ o B.b³og., zdrowie i dalsz¹ opiekê dla ma³¿onków: Lidii i Alfon-
sa Slabik z ok. 60 r. œl. oraz 80 r. ur Lidii oraz dla synów z rodzinami (Te Deum)

16.15 - Nabo¿eñstwo ró¿añcowe
17.00 - za + mê¿a Aleksandra w kol. r. œm., ++ rodziców z obu stron, + siostrê

Gabrielê, ++ braci: Kazimierza i Józefa, + bratow¹ Mariê, ++ Lucynê i Jana
Stolarków oraz + Aleksandrê Ottman

20.00 - za + mê¿a Józefa Odelgê w 17 r. œm., ++ syna Stanis³awa i synow¹ Gra¿ynê,
++ rodziców: Franciszkê i Jacka, ++ siostry Helenê i Mariê,++ braci: Jana i Stefana

Codziennie Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (3 paŸdziernika 2021)

  1.Wszystkie Msze œw. - online z naszego koœcio³a znajdziemy na stronie inter-
netowej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD.

  2.Zapraszamy na nabo¿eñstwa ró¿añcowe, które odprawiamy w tygodniu o godz.
17.15, zaœ w niedziele o godz. 16.15. Zachêcamy do udzia³u i przypominamy
o mo¿liwoœci zyskania odpustu zupe³nego przez wype³nienie tej pobo¿nej praktyki.

  3.Bóg zap³aæ za wszystkie ofiary materialne sk³adane dzisiaj na Wy¿sze Œl¹skie Semina-
rium Duchowne w Katowicach. Przy wyjœciu z koœcio³a mo¿na odebraæ deklaracjê na
potrzeby naszego koœcio³a - na prace remontowe - kolejne stacje Drogi Krzy¿owej
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Portrety Dwunastu
– Œwiêty Filip

Œwiêty Filip by³ jednym z dwunastu
Aposto³ów Pana Jezusa i pochodzi³ z
Betsaidy. Uwa¿a siê, ¿e by³ ¿onaty i ¿e
mia³ kilka córek. Uznaje siê równie¿, ¿e
Œw. Filip by³ uczniem Jana Chrzciciela i
to w³aœnie od niego uzyskiwa³ wiedzê
duchow¹ oraz religijn¹. Z pewnoœci¹ nie
spodziewa³ siê, ¿e bêdzie Aposto³em Je-
zusa, lecz gdy us³ysza³ Jego zaproszenie:
„PójdŸ za Mn¹!” (J 1, 43) z radoœci¹ do-
³¹czy³ do Jego uczniów. O powo³aniu
Filipa na Aposto³a upewniaj¹ nas tak¿e
Ewangelie (Mt 10, 3; Mk 3, 18; £k 6,
14), gdzie Filip jest zawsze wymieniany
na pi¹tym miejscu. To on przyprowadzi³
do Jezusa Bart³omieja (póŸniej zosta³ jed-
nym z dwunastu Aposto³ów), mówi¹c:
„ChodŸ i zobacz” (J 1, 46). Filip jest
œwiadkiem cudownego nakarmienia t³u-
mu przez Pana Jezusa. To do niego zwró-
ci³ siê Jezus, wystawiaj¹c go na próbê i
pytaj¹c: „Sk¹d kupimy chleba, aby oni
siê posilili?” (J 6, 5). Filip, kiedy zoba-
czy³ zaledwie kilka bochenków chleba,
nie zawierzy³ i zw¹tpi³, ale jak wiadomo,
t³um zosta³ nakarmiony. Zadanie to mia-
³o wskazaæ mê¿czyŸnie odpowiedni¹ dro-
gê – drogê wiary w moc Boga w ka¿dej
sytuacji. Filip musia³ siê cieszyæ specjal-
nym zaufaniem Pana Jezusa, poniewa¿
to w³aœnie jego poganie prosz¹, aby im
dopomóg³ w spotkaniu z Chrystusem:
„Panie, chcemy ujrzeæ Jezusa” (J 12, 21).
W tym przypadku, jest on poœrednikiem
pomiêdzy Grekami (prawdopodobnie
mówi³ po grecku i móg³ odegraæ rolê t³u-
macza) a Jezusem. Równie¿ w czasie
ostatniej wieczerzy to Filip prosi Pana
Jezusa, aby pokaza³ Aposto³om swojego
niebieskiego Ojca. „Rzek³ do Niego Fi-
lip: «Panie, poka¿ nam Ojca, a to nam
wystarczy». Odpowiedzia³ mu Jezus:
«Filipie, tak d³ugo jestem z wami, a jesz-
cze Mnie nie pozna³eœ? Kto Mnie zoba-
czy³, zobaczy³ tak¿e i Ojca” (J 14, 8-9).

Postawione przez Filipa pytanie da³o Je-
zusowi okazjê wyt³umaczenia Aposto³om
najintymniejszego zwi¹zku, jaki w tajem-
nicy Trójcy Przenajœwiêtszej istnieje po-
miêdzy Ojcem i Synem. Filip Aposto³
posiada³ niezwykle wa¿n¹ i cenn¹ umie-
jêtnoœæ. Zosta³ zobligowany do przeka-
zywania ludziom darów Ducha Œwiête-
go. Posiadanie takiej mo¿liwoœci ozna-
cza³o, i¿ Jezus obdarzy³ Filipa ogromnym
zaufaniem. Wiedzia³, i¿ Jego uczeñ nie
zmarnuje tak wa¿nego wyró¿nienia i zo-
bowi¹zania i po kres swojego ¿ycia bê-
dzie s³u¿y³ ludziom. Po œmierci i zmar-
twychwstaniu Jezusa Filip udowodni³
swoj¹ g³êbok¹ pobo¿noœæ. Wêdrowa³ po
ca³ej Azji Mniejszej i g³osi³ S³owo Bo¿e.
Napotkanym ludziom opowiada³ o Jezu-
sie Chrystusie, przekazywa³ Jego naukê
i naucza³ podstaw wiary. Zgin¹³ œmier-
ci¹ mêczeñsk¹ oko³o roku 80. Œw. Filip
anga¿uje nas w poznanie Jezusa z bliska
– „ChodŸ i zobacz” (J 1, 46), przypomi-
naj¹c, ¿e przyjaŸñ wymaga bliskoœci i
kontaktu z drug¹ osob¹. W przypadku
poœredniczenia miêdzy cudzoziemcami a
Jezusem uczy nas, byœmy zawsze byli
gotowi przyj¹æ proœby i b³agania z jakiej-
kolwiek strony by nie nap³ynê³y. A na-
stêpnie kierowali je do Pana, który jako
jedyny mo¿e w pe³ni je zaspokoiæ. Ka¿-
dy z nas dla drugiego cz³owieka powi-
nien byæ otwart¹ drog¹ do Jezusa.    J.Z.
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Doros³ych zapraszamy do Sakramentu Pokuty i Pojednania codziennie pó³ go-
dzinyprzed Msz¹ œw.  (w czwartki i soboty zawsze od 17.00-18.00).

Informujemy, ¿e w naszym koœciele mo¿na zape³niæ 75% miejsc. Limity nie obo-
wi¹zuj¹ dla osób zaszczepionych. Wyznaczyliœmy w naszym koœciele górnym ozna-
czone miejsce, przy tórym mo¿na przyj¹æ Komuniê do ust.

Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Apelujemy o przekazywanie
finansowego wsparcia poprzez wp³aty bezpoœrednio na  konto parafii.  Nr konta Pa-
rafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œw. i MB Uzdrowienia Chorych:  42 1050 1214 1000
0023 1548 9068, tytu³ wp³aty: „darowizna na cele kultu religijnego”. Bóg zap³aæ za
przekazanie darowizn!

Przypominamy o koniecznoœci potwierdzenia i dokonywania zmian w zamó-
wionej intencji najpóŸniej na trzy tygodnie przed terminem Mszy œw.

chark¹, pe³ni³a obowi¹zki furtianki. Pod
t¹ zwyczajnoœci¹ kry³o siê niezwyk³e ¿ycie
wewnêtrzne. Siostra Faustyna mia³a wiele
niezwyk³ych darów, w tym: dar kontem-
placji, g³êbokiego wnikania w tajemnicê
Mi³osierdzia Bo¿ego; dar ukrytych styg-
matów; dar bilokacji, który polega³ na tym,
¿e zakonnica potrafi³a przebywaæ w dwóch
miejscach równoczeœnie, np. by³a w swo-
jej celi i równoczeœnie przy jakimœ cz³o-
wieku umieraj¹cym.

S. Faustyna prze¿ywa³a mistyczne wizje
i objawienia, prowadz¹c rozmowy z Pa-
nem Jezusem, który uczyni³ j¹ sekretark¹
swego mi³osierdzia. Na polecenie Jego i
swych spowiedników spisywa³a w zeszy-
tach swoje widzenia i s³owa Chrystusa –
tak powsta³ Dzienniczek. Syn Bo¿y zleci³
s. Faustynie misjê przekazania œwiatu
prawdy o Jego mi³oœci i niezg³êbionym mi-
³osierdziu. Na Jego polecenie Faustyna sta-
ra³a siê te¿ o rozpowszechnienie Koronki
do Mi³osierdzia Bo¿ego i Godziny Mi³o-
sierdzia, a tak¿e o ustanowienie œwiêta Mi-
³osierdzia Bo¿ego. Siostra Faustyna prze-
wlekle chorowa³a na gruŸlicê p³uc i prze-
wodu pokarmowego. Zmar³a 5 paŸdzier-
nika 1938 r. w Krakowie.

Po jej œmierci, szybko ros³a s³awa jej
œwiêtoœci. 18 kwietnia 1993 roku papie¿
Jan Pawe³ II dokona³ beatyfikacji siostry
Faustyny Kowalskiej, a kanonizacja odby³a
siê siedem lat póŸniej, 30 kwietnia 2000
roku. Joasia

Migawki z ¿ycia naszej parafii

21.09. - O godz.18.45 rozpoczê³a siê
modlitwa uwielbienia. Modlitwa ofiarowa-
na by³a za grzeszników, czyli za nas
wszystkich. W modlitwie spontanicznej za-
wierzaliœmy wszystkie sprawy osobiste,
rodzinne, parafii, Koœcio³a, ojczyzny oraz
ca³ego œwiata. Na zakoñczenie odmówili-
œmy litaniê do Œw. Józefa. Najlepszy od-
poczynek, to odpoczynek przy Panu.

22.09. - O godz.18.45 rozpoczê³o siê na-
bo¿eñstwo do Œw. Rity. Ks. Proboszcz od-
czyta³ proœby i podziêkowania, a nastêp-
nie odmówiliœmy litaniê do Œw. Rity. Na
zakoñczenie zosta³y pob³ogos³awione ró¿e
i udzielono b³ogos³awieñstwa relikwiami
Œwiêtej. Jeœli doœwiadczy³eœ w swoim
¿yciu cudu przez wstawiennictwo Œw. Rity
podziel siê z nami œwiadectwem (kontakt
z ks. Proboszczem)

24.09. - O godz.19.00 w kaplicy Œw. Jó-
zefa zosta³a odprawiona Msza œw. w in-
tencji wszystkich rodzin nale¿¹cych do
Duszpasterstwa Ma³¿eñstw. Ks. Dawid
Szpek podczas homilii podkreœli³ jak wa¿-
ne w dzisiejszym œwiecie jest œwiadectwo
wiary.

25.09. - Po posprz¹taniu koœcio³a osoby
nale¿¹ce do Diakonii Porz¹dkowej spotka-
³y siê w salce nr 2, aby po d³ugiej przerwie
znów na nowo pobyæ razem, podzieliæ siê
prze¿yciami ostatnich czasów.     Bo¿ena S.
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Krótka historia modlitwy ró¿añcowej
Od pocz¹tku chrzeœcijañstwa wielu

wiernych bardzo powa¿nie traktowa³o
s³owa œw. Paw³a: „Módlcie siê nieustan-
nie!” (1 Tes 5,17). Szczególnie w œrodo-
wiskach pustelniczych i zakonnych, wie-
lokrotnie powtarzano krótkie wezwania,
psalmy i modlitwy. Pomaga³y one
skupiæ myœli i kierowaæ je do Boga.
Mnisi, aby sobie u³atwiæ liczenie,
czêsto wi¹zali koraliki lub supe³-
ki na sznurach.

Modlitw¹ najwczeœniej i naj-
powszechniej odmawian¹ by³a
Modlitwa Pañska. Braci zakon-
nych zobowi¹zywano do odma-
wiania 150 Ojcze nasz. Kiedy
powsta³y zakony, regu³a zobo-
wi¹zywa³a kap³anów do codzien-
nego odmawiania 150 psalmów.

Z IX wieku pochodzi najstarsze zna-
ne œwiadectwo wskazuj¹ce, ¿e jedn¹ z
takich powtarzalnych formu³ by³o za-
czerpniête z Ewangelii Pozdrowienie
Anielskie (Zdrowaœ Mario).

Modlitwa sk³ada³a siê pocz¹tkowo je-
dynie ze s³ów anio³a Gabriela: „Zdrowaœ,
Maryjo, ³aski pe³na, Pan z Tob¹, b³ogo-
s³awionaœ Ty miêdzy niewiastami” (£k
1, 28). Potem zaczêto dodawaæ s³owa,
wypowiedziane do Maryi przez œw. El¿-
bietê: „I b³ogos³awiony owoc ¿ywota
Twojego” (£k 1, 42). Nastêpnie zaczêto
dodawaæ s³owa: „...Jezus. Œwiêta Mary-
jo, Matko Bo¿a, módl siê za nami grzesz-
nymi teraz i w godzinê œmierci naszej.
Amen”. Ta forma modlitwy przyjê³a siê
powszechnie w Koœciele na Zachodzie
w XV w. Papie¿ œw. Pius V zatwierdzi³
j¹ w 1566 r.

Za ojca Ró¿añca œw. uwa¿a siê œw. Do-
minika (ok. 1171-1221), za³o¿yciela Za-
konu Kaznodziejskiego, który upo-
wszechnia³ zwyczaj wielokrotnego od-
mawiania Pozdrowienia Anielskiego.

Ró¿aniec w obecnej formie ukszta³to-
wa³ siê dopiero w XV w. dziêki innemu

dominikaninowi, b³. Alanowi de la Ro-
che (1428-1475). On ustali³ liczbê 150
Zdrowaœ, które podzieli³ na dekady (dzie-
si¹tki), ka¿da przeplatana Modlitw¹
Pañsk¹. On te¿ za³o¿y³ pierwsze bractwo
ró¿añcowe w Douai w 1470 r.

W 1464 r. ukaza³a mu siê Maryja i
poleci³a propagowaæ ró¿aniec i za-
k³adaæ bractwa ró¿añcowe. Przeka-
za³a mu równie¿ 15 obietnic dla
tych, którzy bêd¹ odmawiaæ ró¿a-
niec. Miêdzy innymi:

• Ktokolwiek bêdzie odmawia³
ró¿aniec i odda siê rozmyœlaniu
nad jego œwiêtymi tajemnicami,
nigdy nie bêdzie pokonany przez
niepowodzenia. Bóg nie bêdzie
kara³ w swojej sprawiedliwoœci,

nie zginie œmierci¹ niespodziewan¹,
je¿eli bêdzie sprawiedliwym, wytrwa-

³ym w ³asce Bo¿ej i bêdzie godnym
¿ycia wiecznego.
• Ktokolwiek bêdzie mia³ prawdziwe na-

bo¿eñstwo do ró¿añca - nie umrze bez sa-
kramentów Koœcio³a.

W XV w. zaczêto wprowadzaæ do ró-
¿añca tajemnice pozwalaj¹ce rozwa¿aæ
¿ycie Chrystusa Pana i Maryi, a w wieku
XVI ustalono ostatecznie 15 tajemnic i
podzielono je na 5 radosnych, 5 bole-
snych i 5 chwalebnych.

Papie¿ œw. Piusa V w bulli z 17 marca
1569 r. zwraca uwagê, ¿e rozwa¿anie ta-
jemnic z ¿ycia Pana Jezusa jest warun-
kiem koniecznym dla otrzymania odpu-
stów. Ten zwyczaj utrwali³ siê szczegól-
nie po zwyciêstwie w bitwie pod Lepan-
to 7 paŸdziernika 1571 r., po której Pius
V wprowadzi³ œwiêto Matki Bo¿ej Ró-
¿añcowej.

Modlitwê ró¿añcow¹ popularyzowali
liczni œwiêci oraz papie¿e (Klemens VIII,
Leon XIII, Pius XI i Pius XII, Jan XXIII,
Pawe³ VI). W 2002 r. Jan Pawe³ II listem
Rosarium Virginis Mariae do³¹czy³ do
ró¿añca czwart¹ czêœæ - tajemnice œwia-
t³a.    D.M.

Diakonia Liturgiczna
Drodzy Parafianie!
W naszej gazetce parafialnej „Byæ bli-

¿ej”, kolejny raz przybli¿amy poszcze-
gólne grupy, które dzia³aj¹ przy naszym
koœciele. Podyktowane jest to pragnie-
niem, aby poszczególne diakonie i gru-
py rozwija³y siê prê¿nie i aktywnie
wspó³uczestniczy³y w ¿yciu parafii. Bê-
dzie to mo¿liwe, jeœli  kolejne osoby ze-
chc¹ podzieliæ siê swoimi talentami, czy
to œpiewaj¹c, czy czytaj¹c lub pisz¹c ar-
tyku³y do gazetki parafialnej, czy te¿
dziel¹c siê swoim ¿yciem i czasem dzia-
³aj¹c w jednej z licznych grup parafial-
nych.

W tym numerze gazetki  przedstawia-
my Diakoniê Liturgiczn¹. Nale¿¹ do niej
osoby, potrafi¹ce opanowaæ tremê, która
pojawia siê, gdy trzeba stan¹æ przed du¿¹
grup¹ ludzi i przeczytaæ lekcjê lub zaœpie-
waæ psalm. Jeœli ktoœ czuje, ¿e potrafi
czysto œpiewaæ lub ma wyrazisty g³os,
dobr¹ dykcjê, to serdecznie zapraszamy
do w³¹czenie siê w diakoniê liturgiczn¹.
S³u¿enie w ten sposób podczas euchary-
stii dajê wielk¹ radoœæ. Czujemy, ¿e nie
jesteœmy tylko obserwatorami, ale chce-
my sw¹ aktywnoœci¹ ubogacaæ liturgiê.
Ju¿ œw. Augustyn powiedzia³, ¿e ten kto
œpiewa, dwa razy siê modli, a modlitwa
to najlepszy kontakt z Bogiem.

Jeœli nie masz pewnoœci, czy ta pos³uga
jest dla ciebie, przyjdŸ i sprawdŸ  siê na
jednym z naszych spotkañ, podczas któ-
rych æwiczymy prawid³ow¹ artykulacjê,
dykcjê. Poprzez æwiczenie mo¿na wypra-
cowaæ w³aœciw¹ technikê czytania lub
œpiewania. Równie¿ pocz¹tkowy lêk
przed  czytaniem, œpiewaniem do mikro-
fonu przed wiernymi, mija po kolejnych
próbach.

Opiekunem Diakonii Liturgicznej jest
ks. proboszcz Józef W³osek, który za-
wsze s³u¿y dobr¹ rad¹ i wspiera nas ¿ycz-
liwym podejœciem oraz szczerym uœmie-
chem. Zapraszamy!     AD

Œw. Faustyna Kowalska
– pilna sekretarka Jezusa

Helena Kowalska nosi³a
jedno z najbardziej rozpo-
wszechnionych nazwisk
w Polsce. Znana jest ona
dzisiaj  ludziom jako œw.
siostra Faustyna Kowal-
ska i  jest jedn¹ z najbar-
dziej popularnych œwiê-

tych naszych czasów. Do jej relikwii znaj-
duj¹cych siê w Sanktuarium Bo¿ego Mi-
³osierdzia w Krakowie-£agiewnikach bar-
dzo licznie pielgrzymuj¹ wierni z ca³ego
œwiata.

Urodzi³a siê 25 sierpnia 1905 roku w
wielodzietnej rodzinie rolników we wsi
G³ogowiec. Od dzieciñstwa odznacza³a siê
umi³owaniem modlitwy, pracowitoœci¹,
pos³uszeñstwem i wielk¹ wra¿liwoœci¹ na
ludzk¹ biedê. Opiekowa³a siê m³odszym
rodzeñstwem, pomaga³a rodzicom w utrzy-
maniu domu. Ukoñczy³a zaledwie trzy kla-
sy szko³y wiejskiej i w m³odym wieku pod-
jê³a pracê zarobkow¹, id¹c na s³u¿bê. Jak
wa¿ne by³o dla niej ¿ycie duchowe poka-
zuje fakt, ¿e w umowie zastrzeg³a sobie
prawo odprawiania dorocznych rekolekcji,
codzienne uczestnictwo we Mszy œw. oraz
mo¿liwoœæ odwiedzania chorych.

W wieku lat 16-stu poprosi³a rodziców o
zgodê na wst¹pienie do klasztoru. Rodzi-
ce stanowczo odmówili. W  lipcu 1924 r.,
po widzeniu Jezusa umêczonego uda³a siê
do Warszawy, by szukaæ odpowiedniego
dla siebie klasztoru. Rozpoczyna siê jej
d³uga wêdrówka od jednej klasztornej furty
do nastêpnej. Czy to mo¿liwe, aby jej ni-
gdzie nie chciano? Powód jest prozaicz-
ny: brak posagu wówczas wymaganego.

Po wielu poszukiwaniach w dniu 1 sierp-
nia 1925 roku wst¹pi³a do Zgromadzenia
Sióstr Matki Bo¿ej Mi³osierdzia. Prze¿y³a
w nim 13 lat.

¯ycie siostry Faustyny na zewn¹trz by³o
bardzo zwyczajne, ka¿dy dzieñ by³ w³a-
œciwie taki sam, by³a ogrodniczk¹, ku
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