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PRAG�IE�IE

Co jest najważniejsze dla tych, którzy mówią
Różaniec?

Może pozycja ciała: czy siedzieć, czy klęczeć,
czy stać? Czy można mówić Różaniec, leżąc
w łóżku?

Hindusi całymi miesiącami ćwiczą „pozycję
lotosu”. Gimnastykują ciało, siedzą na ziemi jak
Budda i uważają, że w takiej postawie najłatwiej się
modlić. Gdyby na modlitwie ważna była tylko
gimnastyka, to mogliby się modlić jedynie akrobaci
i sportowcy.

Może ważne są słowa? Na pewno, ale wiemy, jak
słowa czasem niewiele wyrażają. Jakże często
człowiek może wyrażać coś bardzo ważnego bez
słów.

Może ważne są rozmyślania? Gdyby Różaniec był
tylko modlitwą rozmyślań, byłby modlitwą jedynie
profesorów, docentów, intelektualistów, a jest
przecież modlitwą także prostych ludzi.

Może skupienie? Ktoś powiedział, że modlitwa
to natężone skupienie, a przecież nieraz
odmawiamy Różaniec w zdenerwowaniu,
rozdrażnieniu, zmęczeniu.

Czego więc wymaga od nas modlitwa? Przede
wszystkim silnej woli. Modli się ten, kto pragnie
się modlić pomimo wszystko: czy pogoda, czy
niepogoda, czy jest zmęczony, czy nie, czy chory,
czy nie chory.

Co pomaga w modlitwie? Świadomość, że Jezus na
mnie czeka; że jestem Mu potrzebny razem z moją
modlitwą — wyobraźmy sobie, że ktoś kochany
czeka na nas w mieście; śpieszymy do niego
pomimo zmęczenia, bólu głowy, rozdrażnienia
nerwów. Różaniec to modlitwa, która uczy
pragnienia modlitwy.

KKiillkkaa mmyyśśllii oo RRóóżżaańńccuu.. .. ..
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W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Artur Bereżański, Artur Krakowski, Artur Maj.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 8:00.
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1. Dziś pierwsza niedziela października. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczęliśmy
nabożeństwa różańcowe. Przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki, biorąc do rąk różaniec,
prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcam do udziału w codziennej Mszy
Świętej i w codziennie odprawianym w naszym kościele o godzinie 18.30 październikowym
nabożeństwie. A tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o odmawianie różańca
w domach. Błogosławiony Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae z 2002
roku napisał: „Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako
wprost z rąk Matki Odkupiciela” (nr 1 ).

2. Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu
tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych
dobrodziejstw, jakimi może nas Kościół obdarzyć. W niedziele i środy odmawiamy tajemnice
chwalebne, w poniedziałki i soboty tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, w czwartki
– tajemnice światła.

3.W tym duchu przeżyjemy też liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej ,
które przypada już jutro, 7 października, a podczas którego uczniowie klasy 2 Szkoły
Podstawowej otrzymają różańce. Serdecznie zapraszamy uczniów tej klasy wraz z rodzicami.

4. Dzisiaj w Kościele rozpoczynamy kolejny Tydzień Miłosierdzia. Pamiętajmy, że miłosierdzie
ma być stałym elementem naszej chrześcijańskiej postawy wobec drugiego człowieka,
zewnętrznym wyrazem naszej wiary. Przynagleni darem Bożej miłosiernej miłości, każdego dnia
powinniśmy oddawać życie braciom, powinniśmy stawać się świadkami miłosierdzia
w dzisiejszym świecie.

5.W przyszłą niedzielę, 1 3 października, będziemy obchodzić Dzień Papieski, który na trwałe
wpisał się w kalendarz nie tylko Kościoła w Polsce, ale i w kalendarz ważnych rocznic
i obchodów w naszej Ojczyźnie. Tego dnia swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia
pontyfikatu Błogosławionego Jana Pawła II. Głównym celem Fundacji jest promowanie
nauczania papieskiego i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie
w dziedzinie edukacji i kultury; między innymi fundowane są stypendia dla uzdolnionej
młodzieży, a pochodzącej z ubogich rodzin. Tym bardziej już dziś polecam życzliwości Parafian
tę specjalną zbiórkę w przyszłą niedzielę.

6. Po Mszy św. zbiórka do puszek na tablice poświęconą ks. Talikowi.
7. Po Mszy św. o godz. 11 :00 zmiana tajemnic Żywego Różańca.
8. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne ”Bóg zapłać” Paniom: Krowiak Zofii i Caban Annie.
Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Korżyk Barbarę i Borzęcką Dorotę.

WTYM TYGOD�IU PATRO�UJE �AM:
• 9 X – Błogosławiony bł. Wincenty Kadłubek (1160-1223), biskup krakowski, uczestnik Soboru
Laterańskiego IV; spisał dzieje naszego narodu w swojej słynnej kronice (wspomnienie
obowiązkowe).




