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WIADOMOŚCI  PARAFIALNE

Bernadetta /Publikacja za zgodą redakcji, „Miłujcie się!”. Nr 1-2006 /                 

   Kiedy znalazłam się w bardzo trudnej  sytuacj i  i  po ludzku n ic 
n ie mogłam uczynić ,  ot rzymałam natchnienie, by odmawiać co-
dziennie różaniec. Od 1986 r .  odmawiałam cząstkę różańca, a le 
n ie mogłam się zmobil izować, by odmawiać cały.  Kiedy okazało s ię 
to d la mnie zbyt  trudne, zaniechałam dalszych zmagań, choć ta 
sprawa wc iąż n ie dawała mi spokoju.     
 Tymczasem sytuacja życ iowa mojej  rodziny była coraz gor-
sza. Moja córka odeszła od Boga, a jej  małżeństwo s ię rozpadło. 
W końcu porzuc i ła męża, zostawiając mu dziecko; z nami również 
zerwała kontakt.  Był  to d la nas s traszny c ios. Mój  mąż s ię załamał.  
On sam strac i ł  wiarę i  przestał s ię modlić ,  a leja powzię łam posta-
nowienie odmawiania całego różańca.  W ierzyłam, że Maryja mnie 
wys łucha -  i  nie zawiodłam się!           
 Odmawiam różaniec już t rzec i rok  i  jes tem szczęś l iwa. Ta cu-
downa modli twa wlała do mojego serca pokój  i  nadzie ję. Jestem 
wdzięczna Jezusowi za c ierp ienia, bo to one sprawi ły,  że pokocha-
łam modl i twę różańcową. Maryja nauczyła mnie -  i  wc iąż uczy -  
pokory i  c ierpl iwośc i .  Najbardzie j  c ieszę s ię z tego, że moja córka 
wróc i ła do Boga.  Nawiązała z nami kontakt i  teraz też codziennie 
odmawia cząstkę różańca. Mam nadzieję,  że Maryja połączy jej  
rozbi te małżeństwo mi łością swojego Syna, bo d la Jezusa n ie ma 
przec ież n ic niemożl iwego. W  czerwcu obchodzi l iśmy z mężem 36 
rocznicę ś lubu. W  sanktuar ium w Ludźmierzu pros i łam Maryję o 
dobrą spowiedź d la mojego męża, bo rzadko z tego cudownego da-
ru korzysta -  i  o trzymałam to od kró lowej  Podhala w podarunku!      
 Odmawiajc ie zawsze różaniec  -  to s łowa o. Pio, pod k tórym i i  
ja chętn ie s ię podpisuję. Tak wie lk ie rzeczy uczyni ł  m i Pan za  
przyczyną tej  cudownej  modl i twy!  Już n ie lękam się ataków szata-
na, mam w ręku potężną broń -  różaniec. Pewien rekolekcjonis ta w 
Częstochowie powiedział taką znamienną rzecz: Kto Mary ję odrzu-
ci z rodziny , grupy modl i tewnej czy też życ ia kapłańsk iego, n ie 
obroni s ię przed szatanem.  Moja córka rozpoczęła życ ie w małżeń-
stwie bez Boga. Świadomie oboje z mężem przesta l i  s ię modl ić i ,  
n ies tety,  szatan miał do n ich dostęp ( . . . ) .  Oboje przeżywal i  bardzo 
trudne chwi le,  a le moja modli twa była zawsze przy n ich. Maryja, 
dając mojej  córce różaniec do ręk i ,  przyprowadzi ła ją do Chrystu-
sa.                

Odmawiajcie zawsze różaniec 
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DzieńDzieńDzieńDzień    

    

 Niedziela Dzień  
powszedni 

Terminy 

Sob. 1   1730 różaniec  

1800 msza św.  

Nd. 2 XXVIII NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św., różaniec 

Pon.-Sob 3-8   1730 różaniec /środa i piątek dla 
dzieci/  

1800 msze św.  

Pi.  7  I PIĄTEK MIESIĄCA 1500 odwiedziny chorych 

1700 spowiedź i różaniec 

1800 msza św.   

Nd. 9 XXVIII NIEDZIE-
LA ZWYKŁA 

 930 msza św.   

1130 msza św. ODPUST PARA-
FIALNY 

Pon.-Sob 10-15   1730 różaniec /środa i piątek dla 
dzieci/  

1800 msze św.  

Nd. 16 XXIX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św., spotkanie dla 
rodziców dzieci komunijnych 

1130 msza św., spotkanie dla 
kandydatów do bierzmowania 

Po.-Sob. 18-23   1730 różaniec /środa i piątek dla 
dzieci/ 

1800 msze św.  

Nd. 24 XXX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św. 

1130 msza św., różaniec 

Po.-Sob. 25-30   1730 różaniec /środa i piątek dla 
dzieci/ 

1800 msze św.  

Nd. 30 XXXI NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 930 msza św. 

1130 msza św., różaniec 

Po. 31   1730 różaniec  

1800 msze św.  
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Wybór należy do Ciebie 
Pokoloruj…Pokoloruj…Pokoloruj…Pokoloruj…    

Bajka nie bajkaBajka nie bajkaBajka nie bajkaBajka nie bajka    

 Pewna kobieta podlewała rośliny w swoim ogrodzie, kiedy zobaczyła trzech sta-
ruszków, z wypisanymi na twarzy latami doświadczeń, którzy stali naprzeciw jej ogro-
du. Ona nie znała ich, więc powiedziała: - Nie wydaje mi się, abym was znała, ale mu-
sicie być głodni. Wejdźcie, proszę, do domu i zjedzcie coś. Oni odpowiedzieli: - Nie ma 
w domu męża? - Nie, odpoczywa, nie ma go w domu. - W takim razie nie możemy 
wejść - odpowiedzieli.  Przed zmierzchem, kiedy mąż wrócił do domu, kobieta opowie-
działa mu to, co się zdarzyło - A więc, skoro wróciłem, zatem poproś ich teraz, aby we-
szli. Kobieta wyszła, aby zaprosić trzech mężczyzn do domu.- Nie możemy wejść 
wszyscy do domu - wyjaśnili staruszkowie. - Dlaczego? - chciała się dowiedzieć kobie-
ta. Jeden z mężczyzn wskazał na pierwszego ze swoich przyjaciół i wyjaśnił: - On ma 
na imię Dostatek. Następnie wskazał drugiego - On ma na imię "Sukces", a ja mam na 
imię "Miłość". Teraz wróć i zdecyduj razem z Twoim mężem, którego z nas zaprosicie 
do waszego domu. Kobieta weszła do domu i opowiedziała swojemu mężowi wszyst-
ko, co powiedzieli jej trzej mężczyźni. Ten się ucieszył : - Jak pięknie! - Zaprosimy Do-
statek, aby wszedł i wypełnił nasz dom!!! Jego żona nie zgadzała się i spytała: /c.d.s.4/ 
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- Mój drogi, dlaczego nie mielibyśmy zaprosić Sukcesu? Ich córka słuchała tej 
rozmowy i weszła im w słowo: - Nie byłoby lepiej, gdybyśmy pozwolili wejść  Miło-
ści? W ten sposób nasza rodzina byłaby pełna miłości. - Posłuchajmy rady naszej 
córki, powiedział mąż do żony. Pójdź i zaproś Miłość, niech będzie naszym go-
ściem. Żona wyszła i spytała - Który z Was to Miłość? Niech wejdzie, proszę i 
będzie naszym gościem. Miłość usiadła na wózku i ruszyła w kierunku domu. 
Także dwaj pozostali podnieśli się i ruszyli za nią.  
Trochę zdziwiona kobieta pyta Dostatek i Sukces: - Zaprosiłam tylko Miłość, dla-
czego idziecie także wy? Oni odpowiedzieli razem: - Jeżeli zaprosiłabyś Dostatek 
lub Sukces, pozostali dwaj zostaliby na zewnątrz, ale zaprosiłaś Miłość, a tam 
gdzie idzie ona, idziemy i my. – 

 Tam, gdzie jest Miłość, jest też Dostatek i Sukces.   

 Aneta Wojciechowska 

Wybierz, którą tajemnicę Różańca pragniesz odmówić (Radosną, Światła, Bole-
sną, Chwalebną), pamiętaj o odpowiednim dniu tygodnia. My dla przykładu wy-
bierzemy Tajemnicę Radosną. 

Zanim zaczniesz postaraj się wyciszyć i skupić ! 

Początek 

Przeżegnaj się: wykonaj znak krzyża na piersi i powiedz: W Imię Ojca i Syna, i 
Ducha Świętego - Amen. 

Na krzyżyku  

1. Wierzę w Boga: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba 
i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się 
począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim 
Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmar-
twychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. 
Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty 
Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmar-
twychwstanie, żywot wieczny. Amen. 
Na paciorku (większym  

2. Ojcze nasz: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź 
królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego 
powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy 
naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. 
Amen. 
Na kolejnych trzech paciorkach (mniejsze) 
/c.d.s. 6/ 

Jak odmawiać różaniec św.  
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 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! „Pozwólcie dzieciom przycho-
dzić do Mnie” (Mk 10, 14) — tak niegdyś powiedział Pan Jezus do apostołów. To 
było wspaniałe zaproszenie. Pan Jezus kochał dzieci i chciał, aby były blisko Nie-
go. Wiele razy błogosławił im, a nawet stawiał je starszym za wzór. Mówił, że kró-
lestwo Boże należy do takich, którzy stają się podobni do tych najmniejszych (por. 
Mt 18, 3). Oczywiście nie znaczy to, że ludzie dorośli mieliby na nowo stać się 
dziećmi, ale że ich serca powinny być czyste, dobre i ufne, że powinny być pełne 
miłości.” 
 „Drogie dzieci, dzisiaj przychodzi do was papież, aby w imieniu Pana Jezu-
sa powiedzieć, że On was kocha. Zapewne wiele razy wasi księża katecheci, sio-
stry katechetki i panie katechetki mówili wam o tym. Chcę jednak jeszcze raz to 
powtórzyć, abyście tę radosną nowinę zapamiętały na całe życie. Pan Jezus was 
kocha!” 
 „Aby Pan Jezus mógł w nas zamieszkać, musimy starać się, by nasze ser-
ce było zawsze dla Niego otwarte. Wasze zadanie jest więc następujące: zawsze 
kochać Pana Jezusa, mieć dobre i czyste serce i jak najczęściej zapraszać, aby 
On przez Komunię świętą w was zamieszkał. Nigdy nie czyńcie tego, co jest złe. 
To czasem może być trudne. Pamiętajcie jednak, że Pan Jezus was kocha 
i pragnie, abyście i wy kochały Go ze wszystkich sił.” 
 „Na końcu pragnę jeszcze skierować słowa wdzięczności do rodziców — 
do was, tu obecnych, i do wszystkich rodziców w Polsce. Przynosząc kiedyś wa-
sze dzieci do chrztu, zobowiązywaliście się do wychowania ich w wierze Kościoła 
i w miłości do Boga. Te dzieci, które po raz pierwszy przystąpiły do Komunii świę-
tej, są znakiem, iż o tym zobowiązaniu pamiętacie i szczerze staracie się je wy-
pełniać. Proszę was, nie rezygnujcie z tego nigdy. To rodzice w pierwszym rzę-
dzie mają prawo i obowiązek wychowywać swoje dzieci, zgodnie z własnymi 
przekonaniami. Nie oddajcie tego prawa instytucjom, które mogą przekazać dzie-
ciom i młodzieży niezbędną wiedzę, ale nie są w stanie dać im świadectwa wiary, 
świadectwa rodzicielskiej troski i miłości. Nie dajcie się zwieść pokusie zapewnia-
nia potomstwu jak najlepszych warunków materialnych za cenę waszego czasu 
i uwagi, które są mu potrzebne do wzrastania w „mądrości, w latach i w łasce 
u Boga i u ludzi” (Łk 2, 52). Jeśli chcecie — wy, rodzice — obronić wasze dzieci 
przed demoralizacją, przed duchową pustką, jakie proponuje świat przez różne 
środowiska, a nawet szkolne programy, otoczcie te dzieci ciepłem waszej rodzi-
cielskiej miłości i dajcie im przykład chrześcijańskiego życia. 
Waszą miłość, wasze wysiłki i troski zawierzam Najświętszej Rodzinie, która pa-
tronuje temu kościołowi i tej parafii. Niech opieka Jezusa, Maryi i Józefa będzie 
wam umocnieniem!” 

Jan Paweł II mówi do Polaków - najwaŜniejsze przesłania I 

Zakopane, 7 czerwca 1997 

Słowo do dzieci pierwszokomunijnych zgromadzonych w kościele Świętej Rodziny 

Zebrała: Agata Trojanowska 
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Na kolejnych trzech paciorkach (mniejsze) 
3. Zdrowaś Maryjo (na każdym małym paciorku): 
(1x) Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między nie-
wiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko 
Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 
(2x) Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między nie-
wiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko 
Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 
(3x) Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między nie-
wiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko 
Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 

Przed dużym paciorkiem 

4. Chwała Ojcu: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na po-
czątku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Teraz możemy rozpocząć od-
mawianie kolejnych dziesiątek 
Różańca oraz rozważać jego 
tajemnice. 

Tajemnica 1  

"Zwiastowanie Maryi, iż jest 
matką Syna Bożego" 
Tajemnice wypowiadamy przed 
dużym paciorkiem. 
Odmawiamy jedną dziesiątkę 
Różańca czyli:  

1 x Ojcze Nasz (duży paciorek) 
10 x Zdrowaś Maryjo (małe pa-
ciorki) 
1 x Chwała Ojcu (przed dużym 
paciorkiem) 

Tak odmawiamy kolejne tajem-
nice różańca.  

Na zakończenie 

Odmawiamy Pod Twoją obronę: Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża 
Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od 
wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogo-
sławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem 
swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas Odda-
waj. 

Przeżegnaj się: wykonaj znak krzyża na piersi i powiedz: W Imię Ojca i Syna, i 
Ducha Świętego - Amen. 

W ten sposób odmówisz kolejne części Modlitwy Różańcowej. Życzymy powo-
dzenia w odmawianiu Twojej pierwszej Pełnej Modlitwy Różańcowej!.  



 

 

SIOSTRY MISJONARKI KRWI CHRYSTUSA SIOSTRY MISJONARKI KRWI CHRYSTUSA SIOSTRY MISJONARKI KRWI CHRYSTUSA SIOSTRY MISJONARKI KRWI CHRYSTUSA     

Błogosławiona Krew Jezusowa!  

 

 

Szczęście  

Szczęście jest proste to wybór wierności.  

Ja jestem szczęśliwy, kiedy On jest blisko 

We mnie, w tobie w każdym z nas po trochu  

albo Cały w każdym! 

On chce bym się uczył Miłości  

On mnie nauczy, jeśli zechce (…) 

On przecież widzi, wie i rozumie  

Każdy mój trud każdą chwilę  

Zwycięstwo i załamanie wszystko ma 

sens 

Nie jest bezwartościowe 

Bo nie przynosi zysku!! 

 Wszystko jest zyskiem  

W Nim  

Ja chcę  

Wybieram  

Chcę walczyć o tę miłość 

Albo raczej oddać się jej  

 I nie zważać na całą resztę. 
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ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA GODZ. 17: 00 DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO NA WSPÓLNE ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA GODZ. 17: 00 DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO NA WSPÓLNE ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA GODZ. 17: 00 DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO NA WSPÓLNE ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK NA GODZ. 17: 00 DO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO NA WSPÓLNE     
NABNABNABNAB  OŻEŃSTWO DO KRWI CHRYSTUSAOŻEŃSTWO DO KRWI CHRYSTUSAOŻEŃSTWO DO KRWI CHRYSTUSAOŻEŃSTWO DO KRWI CHRYSTUSA    
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 Różaniec w dzisiejszej formie powstał w końcu piętnastego wieku, a do 
jego rozpowszechnienia najbardziej przyczynili się dominikanie. Gdy 7 paździer-
nika 1571 r. flota Świętej Ligi (głównie hiszpańska i wenecka) pod wodzą Juana 
de Austria odniosła zwycięstwo nad flotą turecką Alego Paszy pod Lepanto 
(obecnie Naupaktos w Grecji), papież Pius V polecił obchodzić ten dzień jako 
święto Matki Bożej Różańcowej, ponieważ modlitwie różańcowej przypisywał 
odniesienie tego zwycięstwa. Papież Leon XIII w roku 1885 zlecił zbiorowe od-
mawianie różańca przez cały październik, a do Litanii loretańskiej włączył we-
zwanie: Królowo Różańca świętego, módl się za nami.  
     Ilekroć Maryja chciała przekazać światu swoje orędzie, zjawiała się wybra-
nym ludziom (najczęściej dzieciom) z różańcem w ręku i usilnie zachęcała do 
jego odmawiania. Tak było w Lourdes w 1858 r., tak też było w Fatimie w 1917 r. 
Z tego wynika, że modlitwa różańcowa jest dla Maryi szczególnie miła, a dla nas 
wszystkich bardzo skuteczna. Wyrosła ona z Ewangelii i jest jej streszczeniem.  
     Część pierwsza - Bóg przychodzi do człowieka, ażeby go zbawić. 
     Część druga - Bóg poucza o drodze do zbawienia. 
     Część trzecia - Bóg dokonuje zbawienia. 
     Część czwarta - Bóg ukazuje chwałę przyszłego życia wierzących. 
     O wartości modlitwy różańcowej niech świadczy fakt, że więźniowie obozów 
koncentracyjnych robili sobie różańce z ugniecionego chleba i takie paciorki na-
wlekali na nitkę. Na nich się modlili, przechowując przed oprawcami. A ileż to 
razy w kieszeniach poległych żołnierzy znajdywano różańce, często zbroczone 
krwią? Przesyłano te przedmioty jako relikwie do rodzinnych domów- matkom.  

Historia różańca 

 Róża różańcowa polega na codziennym odmawianiu we własnym zakre-
sie jednej przydzielonej tajemnicy różańca. Róża liczy 20 osób - w ten sposób, 
jeśli każda z osób odmawia inną tajemnicę, wszyscy razem jako wspólnota od-
mawiają każdego dnia cały różaniec. Raz w miesiącu Żywy Różaniec dokonuje 
zmiany tajemnic różańcowych.  

 Stowarzyszenie Żywego Różańca założyła Paulina M. Jaricot w 1826 r. w 
Lyonie. Żywy Różaniec zatwierdził Grzegorz XVI w 1832 r. Opiekę nad nim Pius 
IX w 1877 r. powierzył przełożonemu generalnemu dominikanów. Celem Żywe-
go Różańca jest propagowanie kultu Jezusa i Maryi, umacnianie wiary, leczenie 
nędzy moralnej, walka z szatanem, szerzenie pokoju, nabywanie cnót chrześci-
jańskiej. 16 października 2002 r. Jan Paweł II wprowadził 4 część różańca – Ta-
jemnice Światła.  

 W naszej Parafii odbywa się spotkanie Żywego Różańca w ostatnią nie-
dzielę miesiąca po Mszy św. po godz. 930. Jeśli chcesz się przyłączyć do naszej 
wspólnej modlitwy, przyjdź do kościoła na wymianę tajemnic, która ma miejsce 
w czasie spotkania w każdą ostatnią niedzielę 
miesiąca.  

Roża różańcowa 

Ks. Proboszcz 
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 Zwyczaj powtarzania tych samych krótkich formuł jest powszechnym zja-
wiskiem religijnym. Znany w jest w tradycji łacińskiej Kościoła, wystarczy wspo-
mnieć nasze liczne litanie, albo chociażby Psalm 136 z jego powtarzającym się 
refrenem "Bo Jego łaska na wieki". Nie mniej znany jest w Kościołach wschod-
nich. Sznury z paciorkami do liczenia powtarzanych formuł modlitewnych lub 
medytacyjnych znane są również w różnych religiach niechrześcijańskich, np. w 
hinduizmie, buddyzmie, islamie.  
     Natomiast pierwsze zapisane chrześcijańskie świadectwo wielokrotnego po-
wtarzania tych samych modlitw zawdzięczamy znanemu historykowi Kościoła, 
Sozomenowi. Dotyczy ono sławnego patriarchy życia pustelniczego, Pawła z 
Teb (228-341): "Ciągle się modlił, codziennie trzysta modlitw składając Bogu w 
ofierze, jakby się uiszczał z jakiejś daniny. Aby się zaś niepostrzeżenie nie po-
mylić w rachubie, trzysta kamyków wrzucał w zanadrze, i po każdej modlitwie 
jeden kamyk wyrzucał. Kiedy wyrzucił ostatni kamyk, znaczyło to, że liczba mo-
dlitw równa się pełnej liczbie kamyków".  
     Z kolei zapewne pierwsze świadectwo wielokrotnego odmawiania Zdrowaś 
Mario znajduje się w żywocie Ildefonsa, biskupa Toledo († 667). Sam jednak 
zwyczaj modlenia się słowami Archanioła Gabriela jest wcześniejszy, początek 
wziął z liturgii, o czym świadczą najstarsze księgi liturgiczne. Dość długo doko-
nywało się przyłączanie imienia Jezus do Pozdrowienia Anielskiego. Rainer 
Scherschel łączy to z zapoczątkowanym przez św. Anzelma z Canterbury nabo-
żeństwem do Imienia Jezus. Papież Urban IV (1261-1264) udzielił 30 dni odpu-
stu za dołączenie do Pozdrowienia Anielskiego imienia Jezus. Proces dołącza-
nia imienia Jezus do Zdrowaś Mario przebiegał zapewne powoli, skoro jeszcze 
kilka razy papieże popierali odpustami ten dodatek - Jan XXII (1316-1334) oraz 
Innocenty VIII w swojej bulli „Splendor paternae gloriae” z 26 lutego 1491 r.  
     Jeśli idzie o drugą część Zdrowaś Mario, została ona umieszczona w brewia-
rzu rzymskim dopiero na polecenie Piusa V (1566-1572). Co najmniej dwa po-
ważne argumenty wskazują na szczególną rolę św. Dominika (zm. 1221) w dzie-
jach różańca. Po pierwsze, wielki propagator różańca, bł. Alan de la Roche 
(1428-1475) wielokrotnie i z naciskiem podkreślał, że pierwszym krzewicielem 
różańca maryjnego był właśnie św. Dominik - bardzo możliwe, że Alan jest wyra-
zicielem żywej wtedy tradycji, wyrastającej z rzeczywistych faktów z życia św. 
Dominika. Po wtóre, zachowało się kilka obrazów z XIV w. (w kościele w Muret 
znajduje się nawet taki obraz z XIII w.), przedstawiających św. Dominika, otrzy-
mującego różaniec z rąk Matki Bożej.  
     Pochodzenie różańca od św. Dominika zakwestionował w roku 1903 H. Hol-
zapfel. Praktycznie jednak udowodnił on tylko to, że założyciel Dominikanów 
prawdopodobnie nie łączył jeszcze odmawiania pacierzy różańcowych z medy-
tacją tajemnic wiary. Zwolennik tezy Holzapfela, R. Scherschel - biorąc pod uwa-
gę zastanawiająco wczesne pojawienie się motywu różańcowego w tradycji iko-
nograficznej św. Dominika - proponuje tezę pośrednią: /c.d.s.11/ 

Parę słów na temat prehistorii różańca 
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PORZĄDEK MSZY ŚW., NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ 

Msze święte: 

Niedziela: godz. 930, 1130  

Dni powszednie: godz. 1800  

l piątek miesiąca: od godz. 1500 komunia chorych, wcześniej zgłoszone osoby  

   do kancelarii, 

   od godz. 1700  Nabożeństwo do Krwi Chrystusa i spowiedź  
   o godz. 1800 Msza św.  

Nabożeństwa: 

Nabożeństwo do Krwi Chrystusa -  każdy piątek o godz. 1700 

Roraty w Adwencie - środa, piątek o godz. 1800, 

Gorzkie Żale- niedziele Wielkiego Postu podczas Mszy św. o godz. 1130  

Droga Krzyżowa - piątki Wielkiego Postu o godz. 1730 

Nabożeństwo majowe, czerwcowe - godz. 1830 

Nabożeństwa lipcowe (Litania do Krwi Chrystusa) - godz. 1830   

Nabożeństwo październikowe - o godz. 1730  (dla dzieci i młodzieży w środę i piątek) 

Spotkania:  

Grupa biblijno-liturgiczna – pierwszy piątek miesiąca o godz. 1900  

Ministranci - sobota o godz. 1400  

Chór parafialny - niedziela o godz. 1030  

Schola - piątek w Szkole Podstawowej w Rogozinie o godz. 1600  

 Spowiedź 15 min. przed każdą Mszą św.  

Kancelaria czynna w każdy dzień powszedni  po wieczornej Mszy św.  

Tel. plebania - (024/264 45 58), 507119511. 

siostry -  (024/265 62 59). 
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"Chociaż różaniec nie pochodzi od św. Dominika, to jednak, w naszej perspek-
tywie historycznej ewolucji tej modlitwy, niemało miejsca poświęcić trzeba jego 
osobie w uznaniu, że przyczynił się do jej rozwoju, dowartościowania i rozpo-
wszechnienia przez to, iż sam odmawiał i popierał odmawianie pięćdziesiątki 
względnie psalterium, czyli poniekąd «Różańca» swoich czasów. Właśnie to i 
tylko to zaświadczają stare malowidła z XIII czy XIV w., na których Dominik 
otrzymuje z rąk Matki Bożej różaniec, czyli sznur do liczenia Zdrowaś Maryjo". 
     Od kiedy odmawianie pacierzy różańcowych zaczęto łączyć z medytacją 
nad istotnymi tajemnicami wiary? Czołowi badacze historii różańca skłonni są 
źródeł tej błogosławionej innowacji szukać w klasztorze kartuzów w Trewirze, 
gdzie na początku wieku XV zaczęto do Zdrowaś Mario dodawać tzw. klauzule. 
Zatem dwaj kartuzi z tego klasztoru - Adolf z Essen, a zwłaszcza Dominik z 
Prus - byliby założycielami różańca we współczesnym słowa znaczeniu, miano-
wicie oni pierwsi, jak się wydaje, połączyli odmawianie pacierzy z medytacją 
tajemnic wiary. 
     Warto zwrócić uwagę na to - byłby to bardzo wczesny precedens dla zapro-
ponowanych przez Jana Pawła II "tajemnic Światła" - że wśród pięćdziesięciu 
klauzul różańcowych, jakie opracował Dominik z Prus, aż osiem dotyczy dzia-
łalności publicznej Pana Jezusa: "Którego Jan ochrzcił w Jordanie i wskazał 
Go jako Baranka Bożego", "Który przez czterdzieści dni pościł na pustyni, a 
szatan kusił Go tam po trzykroć", "Który zebrawszy uczniów głosił światu króle-
stwo niebieskie", "Który przywracał wzrok ślepym, oczyszczał trędowatych, 
leczył chromych i uwalniał wszystkich dręczonych przez diabła", "Którego stopy 
Maria Magdalena oblała łzami, wytarła włosami, całowała i namaściła olej-
kiem", "Który wskrzesił martwego od czterech dni Łazarza, a także innych 
zmarłych", "Który w Niedzielę Palmową siedząc na oślęciu przyjęty został 
przez lud z wielką chwał", "Który na ostatniej swej wieczerzy ustanowił czcigod-
ny sakrament swego ciała i krwi". 
     Natomiast pierwszy poświęcony różańcowi dokument papieski to wydana 
30 maja 1478 r. bulla „Pastoris aeterni” Sykstusa IV, zatwierdzająca bractwo 
różańcowe przy kościele Dominikanów w Kolonii. Członkowie tego bractwa - 
pisze papież - "zwykli odmawiać w ciągu trzech dni każdego tygodnia piętna-
ście razy Modlitwę Pańską i sto pięćdziesiąt razy Pozdrowienie Anielskie na 
cześć Najświętszej Maryi Panny, a modlitwy te i pozdrowienia nazywają różań-
cem. Również poza Kolonią, w innych miastach i miejscowościach bardzo wie-
lu wiernych obojga płci należy do tego bractwa". 
     Dokumenty Stolicy Apostolskiej nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że 
przez całe stulecia podstawowym narzędziem krzewienia tej formy modlitwy 
były bractwa różańcowe. One organizowały różańcowe nabożeństwa i proce-
sje, niekiedy miały własne kaplice w kościołach, zwłaszcza dominikańskich, 
często fundowały dla kościołów obraz Matki Bożej Różańcowej, przynależność 
do bractwa zwiększała możliwości uzyskania odpustów. Przez całe wieki zwy-
czajnym obowiązkiem członków bractwa było odmówienie w ciągu każdego 
tygodnia całego różańca.     

Jacek Salij OP  
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OGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALOGŁOSZENIA  PARAFIALNENENENE    

Redaguje zespółRedaguje zespółRedaguje zespółRedaguje zespół. . . .     
Adres do korespondencji: Parafia św. Faustyny Apostołki Miłosierdzia Bożego,  
ul. Mazowiecka 57, 09-442 Rogozino. 
Konto parafialne– ING BANK SLĄSKI 05 1050 1139 1000 0090 7937 4030 

DRODZY PARAFIANIE  
Sprzątanie naszej świątyni w miesiącu październiku  

Według wcześniejszych ustaleń poszczególne miejscowości naszej parafii przy-
gotowują (sprzątają) kościół do niedzielnej liturgii. Serdecznie więc zapraszam 
mieszkańców: 
- Starego Boryszewa na 1 października 

- Stróżewka - domy przy drodze do Staroźreby i nowa ulica po prawej stronie od 
Państwa Czachorowskich na 8 października,  

- ze Stróżewka od Państwa Janiaków do Klimka M. na 15 października   
na godz. 1830  

- Stróżewko od Państwa Siedlewskich do Plewińskich na 22 października na 
godz. 1830 

- Stróżewko tzw. środek na 29 października na godz. 1830 

- Stróżewko osiedle „Polski Dom” na 8 listopada na 1830 . 

Zachęcam także, aby grupa przygotowująca świątynię w miarę możliwości za-
troszczyła się o kwiaty, które prosiłbym aby w piątek lub sobotę dostarczyć do 
kościoła. Dziękuję wszystkim parafianom za zrozumienie potrzeb i za dobrowol-
ne włączenie się w „akcję sprzątanie naszej świątyni”.   

W październiku rozpoczniemy miesięczne spotkania dla rodziców dzieci komu-
nijnych i kandydatów do bierzmowania. Spotkania powinny odbywać się w III 
niedziele miesiąca /o po mszy św. o godz. 930/, ale gdy nastąpi zmiana terminu 
to proszę o wyrozumiałość. Pragnęłabym, aby spotkania z rodzicami miały cha-
rakter wspólnej rozmowy o sprawach wiary, wychowaniu religijnym, zaangażo-
waniu się w życie parafii itp.  Na pierwsze spotkanie z kandydatami do bierzmo-
wania po mszy św. o godz. 1130 zapraszam także rodziców wszystkich kandyda-
tów. Bardzo proszę o poważne potraktowanie naszych spotkań i aktywny udział 
w nich.  

Odpust parafialny ku czci św. Faustyny - patronki naszej parafii odbędzie się 9 
października 2011 r. podczas mszy św. o godz. 1130, którą odprawi i kazanie 
wygłosi ks. dr Andrzej Leleń. W naszej diecezji zajmuje się muzyką kościelną, 
wykłada w Seminarium Duchownym i kontynuuje pracę, którą wcześniej wyko-
nywał i prowadził ks. prof. Hieronim Chamski. Zapraszam wszystkich parafiani 
gości  do udziału w nabożeństwie.  

Ks. Proboszcz 


