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Udział w Eucharystii udoskonala w nas 

to co zostało nam dane na chrzcie.  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego  

w Polanie 

Rok XXIX 2020, nr 38  

Żyć owocnie  

 Warto zauważyć, ile serca i troski wkłada gospodarz w 

założenie winnicy i ochronę jej przed niebezpieczeństwem. 

Także wobec nas, którzy jesteśmy winnicą Pana, Bóg czyni 

nieskończenie wiele gestów miłości, zaczynając od daru nasze-

go życia. Życie nie jest naszą własnością. Jest nam dane „w 

dzierżawę”, na jakiś czas. Jaka jest moja postawa? Czy przyj-

muję ten najwspanialszy dar Ojca – życie i pielęgnuję je, aby 

wydawało dobre owoce? Czy też chcę je sobie zawłaszczyć, 

krzywdząc innych przez mój egoizm?  

 

Jezu, Ty oddałeś życie, abym mógł żyć w pełni i być owocują-

cą winnicą Ojca. Dziękuję Ci! 
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Str. 2 Wśród Nas 

JAK SIĘ MODLIĆ Kto wynalazł różaniec 

A może różaniec pochodzi z Dalekiego Wschodu? 

 Przez długi czas powstanie różańca kojarzono z 

postacią Świętego Dominika, który miał go „otrzymać” od 

samej Matki Bożej.   

 Kolejno anachoreci, benedyktyni, cystersi, kartu-

zi, słysząc słowa: „Nieustannie się módlcie” (1 Tes 5,17), na 

wzór Chrystusa uświęcali poszczególne pory dnia i nocy, 

obok Eucharystii, rozważaniem „Ojcze nasz” oraz modli-

twą stu pięćdziesięcioma psalmami. 

 Wschodni chrześcijanie, wzrastając w tradycji 

medytacji, wprowadzili powtarzanie wybranych słów Pi-

sma: „Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu” czy „Panie 

Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną”. Czyniono to w rytm 

oddechu, posługiwano się często kamykami, by zliczyć po-

wtórzenia i pomóc w skupieniu. 

 Na Zachodzie przy klasztorach w VIII i IX wieku 

uczono świeckich wiernych oraz rozmaitych modlitw, 

opartych na Piśmie Świętym, pobożnych hymnach, a prze-

de wszystkim na Modlitwie Pańskiej. Taki zastępczy 

„psałterz” służył także mnichom, którzy nawet podczas 

pracy fizycznej mogli odmówić 150 modlitw – tyle, ile jest 

psalmów w Psałterzu. 

150 razy „Zdrowaś Maryjo” 

 Powoli powstawały różne nurty modlitwy medyta-

cyjnej, powiązanej z kultem oddawanym Bogurodzicy. 

Znana nam w obecnej formie modlitwa Ave Maria 

ukształtowała się dopiero około XIII-XIV wieku, kiedy to 

najpierw powiązano ze sobą ewangeliczne słowa pozdro-

wienia anielskiego oraz słowa św. Elżbiety. Epidemie 

„czarnej śmierci”, dziesiątkujące ludzi w średniowiecznej 

Europie, spowodowały, że do pozdrowienia dołączono na-

stępnie prośbę do Maryi o modlitwę za „nas grzesznych 

teraz i w godzinę śmierci naszej”. 

Zdarzało się, że odmawiano pięćdziesiąt czy sto razy 

„Zdrowaś Maryjo” między innymi na pamiątkę dzieła 

stworzenia świata. Stopniowo utarło się stosowanie stu 

pięćdziesięciu wezwań do Maryi. 

 Interesujące są również hipotezy dotyczące pocho-

dzenia nazwy „różaniec” (rosarium). Jedna z nich kieruje 

nas na Daleki Wschód, gdzie ludzie także wykorzystują 

jako techniczną pomoc w medytacji sznur modlitewny. 

Indyjskie słowo japamala oznaczające zbiór modlitw bądź 

zbiór róż (japa – róża), służyło dla opisu metody modlitwy 

na paciorkach, która w VIII i IX wieku przeszła do isla-

mu, a na przełomie XII i XIII wieku dalej, do chrześcijań-

stwa. Między innymi dominikanin Wilhelm de Nubruk, 

przebywając jakiś czas wśród Tatarów, relacjonuje: „Oni 

noszą sznury modlitewne (paternoster) tak jak my”. 

Tradycja zachodnia podaje legendę o cystersie, któremu 

Maryja objawiła, że zamiast wieńca kwiatów składanego u 

stóp jej figury może składać „wieniec róż” (niem. Rosen-

kranz; róża – kwiat symbolicznie związany z Bogurodzicą) 

w formie wielokrotnej modlitwy Ave Maria. 

 W XV wieku ostatecznie powiązano dwa wymia-

ry: powtarzanie modlitewnych formuł oraz rozważanie 

tajemnic z życia Jezusa i Maryi. Obok maryjnego różańca, 

znane są inne jego formy. Przykładem może być Różaniec 

Najświętszego Imienia Jezus, odmawiany podobnie, choć 

odnoszący się do innych tajemnic radosnych z życia Jezu-

sa. 

Dominikanin z Bretanii porządkuje 

Ważną rolę w rozpowszechnianiu różańca odgrywają do-

minikanie, którzy uczą, jak się modlić, odwołując się przy 

tym do rozważań biblijnych. Bretoński dominikanin bł. 

Alain de la Roche porządkuje rozmaite tradycje i upo-

wszechnia podział różańca (nazywa go Psałterzem Jezusa i 

Maryi) na piętnaście dziesiątków (jedno „Ojcze nasz”, 

dziesięć „Zdrowaś…”) podzielonych na trzy części. 

Od XV wieku rozkwitają także bractwa różańcowe, dla 

których pierwszy statut opracował w 1476 roku przeor 

dominikańskiego kościoła św. Andrzeja z Kolonii. Znamy 

też jeden z pierwszych obrazów różańcowych (ok. 1500 

roku), przedstawiający Maryję z Dzieciątkiem trzymają-

cym w ręku różaniec, obok których klęczą św. Dominik i 

męczennik Piotr z Werony; pod płaszczem opieki Maryi 

zgromadzeni są licznie duchowni i świeccy. 
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    Październik miesiącem modlitwy różańcowej 

          Rozpoczął się miesiąc październik – czas ten jest w szcze-

gólny sposób poświęcony Matce Boskiej Różańcowej, a także 

modlitwie zwanej Różańcem.  Jest to modlitwa, która swe po-

czątki ma  już w średniowieczu i poprzez rozważanie poszczegól-

nych tajemnic za pośrednictwem Matki Bożej kierowana jest do 

samego Pana Jezusa. 

       Jan Paweł II wielokrotnie mówił o wzmacniającej sile różań-

ca, który towarzyszył mu od lat najmłodszych : 

„Modlitwa różańcowa jest modlitwą wdzięczności, miłości i ufnej 

prośby… Do tej modlitwy różańcowej zachęcam was i zapra-

szam. Odmawiajcie różaniec! „ 

„Ufam, że ta tradycja odmawiania różańca w mojej Ojczyźnie 

będzie dalej podtrzymywana i rozwijana. Tego życzę z całego 

serca duszpasterzom i rodakom w mojej Ojczyźnie”. 

  Zachęcamy do uczestnictwa w Nabożeństwach Różańcowych oraz do odmawiania Różańca Świętego. 

                                                 Zaproszenie 

 11.10.2020( niedziela) o godz. 16.00 odbędzie się procesja od kościoła  pod Krzyż Pamięci, pod-

czas której odmawiana będzie Modlitwa Różańcowa; serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału we 

wspólnej parafialnej modlitwie.  

  ———————————————————————————————— 

Modltiwa różańcowa za rodziny  

W poniedziałek - 5 października za rodziny: Granat Józef i Andrzej, Zięba Anna, Stanisław i Bronisław, 

Tarnawski Michał i Bożena, Szczepanek Adrian i Żaneta, Łopuszański Andrzej i Emilia, Majewski An-

drzej i Małgorzata, Bakalarz Halina, Iszkyto Jerzy, Dyrda Stefan i Anastazja,  

W wtorek - 6 października za rodziny: Zatwarnicki Marian i Krystyna, Grzaneccy Wojciech i Hanna, 

Dyrda Maciej, Janiszek Jan i Bogusława, Janiszek Wojciech, Dzik Krystyna i Zenon, Łysyganicz Zbi-

gniew i Dorota, 

W środę - 7 października za rodziny:  Caban Bazyli i Wiesław, Tarnawski Bogdan, Mikrut Bogdan i Jó-

zefa, Tarnawski Stanisław, Przybylski Kazimierz i Danuta, Krakowski Franciszek, Krakowski Artur, 

Krakowski Władysław, Mańko Władysław,  Michno Barbara i Tadeusz, Krakowski Janusz i Agnieszka, 

Pisarska Anna, Plezia Urszula,  

W czwartek 8 października za rodziny: Dobrowolska Agnieszka, Pisarska Katarzyna i Józef, Krakow-

ska Czesława, Podstawska Stefania, Koncewicz Bogdan i Lucyna, Kania Krzysztof, Kostańska Małgo-

rzata, Borzęcki Bogdan i Grażyna, Siedlecki Bogdan i Maria, Krowiak Zofia i Eugeniusz,  

W piątek - 9 października za rodziny:  Korżyk Barbara i Łukasz, Caban Stanisław i Anna, Gross Pauli-

na i Grzegorz , Borzęcka Eugenia i Stanisław, Borzęcki Roman i Monika, Chmiel Eugeniusz i Anna, Bo-

rzęcki Edward i Maria,  Daniłów Anna, Daniłów Józef, Morąg Grzegorz i Julita,  

W sobotę -  10 października za rodziny: Oskorip Piotr, Oskorip Stanisław i Agnieszka, Oskoryp Józef, 

Borzętka Józef i Beata, Konopka Jan i Franciszka, Dzedzyk Zofia, Stępniewska Anna, Szczygieł Janusz 

i Agnieszka, Koncewicz Dariusz i Grażyna, Faran Anna, Podraza Jan i Helena, Saletnik Kazimierz,  

Za rodziny które śie modlimy na modlitwie różańcowej mogą w swojej intencji ofiarować mszę św. 

  



1. Dziś przypada pierwsza niedziela października. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych roz-

poczęliśmy nabożeństwa różańcowe. Biorąc do rąk różaniec, przez wstawiennictwo Bożej Rodzi-

cielki Maryi, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. W naszym tygodniku parafial-

nym są wymienione rodziny za które będziemy się modlić w poszczególne dni.  

2. W tym duchu przeżyjemy też liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, 

które przypada w środę, 7 października.  

3. W poniedziałek 5 października w liturgii wspominamy polską Świętą – Siostrę Faustynę Kowal-

ską. Przez jej wstawiennictwo prośmy o miłosierdzie Boże dla nas i dla całego świata.  

4. W przyszłą niedzielę, 11 października będziemy przeżywali kolejny Dzień Papieski, który na 

trwałe wpisał się w kalendarz w Polsce. Tego dnia swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło 

Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfika-

tu Świętego Jana Pawła II. O godz. 16 00 procesja różańcowa do krzyża pamięci.  

5. W przyszła niedzielę dzieci klas trzecich przygotowujące się do pierwszej Komunii św. na mszy 

św. o godz. 11 00 otrzymają poświęcone różańce.  

6. W środę po Mszy św. o godz. 17 00. - spotkanie rady parafialnej.   

7. Dziękuję osobom, które troszcząc się o czystość świątyni złożyli ofiarę na sprzątanie świątyni,  

pozostałe rodziny proszę o  ofiary na sprzątanie   

8. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej naszego tygodnika Wśród Nas.  

        

      Intencje Mszy Świętych 

 

Niedziela -  4  października o godz. 8 00  1) + Stanisława Grzywacz (greg.)    

               2) + Władysław Szczepanik   

   

                  O godz. 11 00  + Artur Plezia - 4 rocz. Śm.   

 

 

Niedziela - 11pażdziernik  o godz. 8 00    1) + Stanisława Grzywacz  

               2) +Bożeną Wiercińska   

 

            O godz. 11 00  Z prośbą o potrzebne łaski dla parafii od wczasowiczów  

 

  

    Pozostałe intencje są spoza parafii.    
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