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Radosław Pazura dał się sfotografować na
okładkę „Idziemy” z różańcem. W przypadku Pazury
pokazywanie się na zdjęciu z różańcem nie jest pozą. To
część prawdy o nim, o jego życiu. I o tej prawdzie
gotów jest świadczyć. Aktor przyznaje, że Różaniec
rozważa codziennie. Zresztą nie on jedyny. Do
codziennej modlitwy różańcowej z całą naturalnością
przyznaje się Jerzy Zelnik, Krzysztof Ziemiec i wielu
innych ludzi szeroko rozumianego show-biznesu.
Modlitwa jest dla nich tak samo naturalna jak oddech.

Celowo zwracam uwagę na mężczyzn w sile wieku,
odnoszących sukcesy i podziwianych, bo potoczne
skojarzenia na temat ludzi odmawiających Różaniec
często bywają dokładnie przeciwne. Wielu ciągle patrzy
na Różaniec jak na praktykę staruszek „odklepujących
zdrowaśki”. Tymczasem chodzi o modlitwę wyma-
gającą, owocną i jak najbardziej właściwą na nasze
czasy. Różańca zasadniczo się nie odmawia, ale się
rozważa i medytuje jego tajemnice, aby się otworzyć na
kontemplację Boga. Podkreślanie tego aspektu pozornie
tylko prostej chrześcijańskiej modlitwy jest szczególnie
ważne w dobie modnej fascynacji technikami
medytacyjnymi Dalekiego Wschodu.

W Różańcu można poprzestać, i niektórzy pewnie to
robią, na odmawianiu „Zdrowasiek”. Ale lepiej jest
potraktować te „Zdrowaśki” jako rodzaj akompania-
mentu do głębszej modlitwy serca, umysłu i ducha.
Akompaniamentu tym bardziej wartościowego, że
sprowadzającego się do pokornej prośby wobec Naj-

świętszej Dziewicy, aby ona swoim wstawiennictwem
wspierała naszą modlitwę. Każda dziesiątka wyznacza
czas na medytowanie najważniejszych prawd wiary.
Monotonne wypowiadanie wargami tej samej krótkiej
modlitwy uspokaja oddech, daje wewnętrzny pokój
i wyciszenie. W palcach przesuwamy paciorki, aby nie
koncentrować myśli na tym, ile nam jeszcze zostało do
końca. W zjednoczeniu z Matką Bożą próbujemy myślą
i wyobraźnią znaleźć się w Betlejem w Noc Bożego
Narodzenia, na Kalwarii w Wielki Piątek i wszędzie
tam, gdzie nas poprowadzą różańcowe tajemnice.

Różaniec ma także istotny walor społeczny. Miliony
ludzi podejmujących tę modlitwę jednoczy w koła
i róże, w których każdy rozważa codziennie po jednej
tajemnicy i wszystko składa się w całość. Przed dwoma
laty na ulicach Paryża spotkałem grupę tamtejszych
Skautów Europy, z których każdy do munduru na piersi
miał przypiętą tzw. „koronkę”, czyli dziesiątkę różańca.
Częsty to widok w laickiej ponoć Francji, a rzadki
w katolickiej Polsce. Dlatego mam propozycję na
początek października: odmawiajmy Różaniec gdzie
tylko i kiedy tylko się da. Może tak robić Pazura,
Ziemiec i inni, możesz i Ty! Nie wstydźmy się Różańca
w autobusie, na ulicy, w przerwie między zajęciami. To
ważne w świecie, z którego chrześcijaństwo jest
wypierane. I jeszcze jedno: pozdrawiajmy uśmiechem
tych, u których zobaczymy w ręku różaniec. Dzisiaj
bardzo potrzeba nam różańcowej wspólnoty serc.

Ks. Henryk Zieliński
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1. Dzisiejsza niedziela jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia. Rozpoczyna ona Tydzień
Miłosierdzia. Zawsze chętnie korzystamy z Bożego miłosierdzia, ale Bóg chce, żebyśmy też
i my byli w świecie Jego narzędziami w czynieniu miłosierdzia wobec innych.

2. Rozpoczął się miesiąc modlitwy różańcowej . Odmawiajmy różaniec indywidualnie
i w rodzinach. W naszym kościele nabożeństwo październikowe odprawiamy po Mszy św.
o godz. 1 7:00, a w niedzielę po Mszy św. o godz 11 :00.

3. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbędzie się 1 3 i 14 października według podanego
harmonogramu. Pamiętajmy, że modlitwa adoracyjna, podczas której możemy składać również
swoje intencje osobiste, ma wielką moc. Nie zmarnujmy tej szansy i gorliwie włączmy się w to
dzieło.

4. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne Bóg zapłać Paniom: Dziubeła Annie
i Fundakowskiej Bożenie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Rzeszowską Annę
i Pałka Bernadetę.

WTYM TYGOD�IU PATRO�UJĄ �AM:
• we wtorek, 9 października – błogosławiony Wincenty Kadłubek, biskup, który jednak zrzekł się
tego urzędu i osiadł w klasztorze cystersów w Jędrzejowie. Jest autorem Kroniki polskiej , czyli
pierwszej historii Polski;

• w sobotę, 1 3 października – błogosławiony Honorat Koźmiński, zakonnik kapucyn.
W XIX wieku, kiedy zaborcy zlikwidowali zakony i zabronili zakładania nowych, utworzył
26 zgromadzeń bezhabitowych, z których połowa istnieje do dziś.
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Godz. 8.00 - Msza św.
Godz. 9.00 - 11 .00 od p. Ziębów do p. Łysyganicz,
Serednie Małe
Godz. 11 .00 - 1 3.00 od p. Cabanów do p. Mańko
Godz. 1 3.00 - 1 5.00 od p. Cofalik do p. Pisarskich
Godz. 1 5.00 - 17.00 od p. Krakowskiej Czesławy do
p. Guza
Godz. 1 7.00 - 19.00 od p. Borzęckiej Genowefy do p.
Konopków
Godz. 1 9.00 - 21 .00 od p. Podstawskich, Hotel, Hawaje
Godz. 21 .00 - 23.00 od p. Saletnik do p. Froniów
Godz. 23.00 – 1 .00 od p. Łysyganicz do p. Dziubełów

Godz. 1 .00 – 3.00 od p. Fundakowskich do p.
Myślińskich
Godz. 3 .00 – 5.00 od p. Torbińskiej Heleny do p.
Hermanowicz
Godz. 5.00 – 7.00 od p. Froniów do p. Cichoń
Godz. 7.00 – 8.00 grupy parafialne – róże różańcowe,
chór, wspólnota dla intronizacji
O godz. 8.00 zakończenie adoracji i Msza święta.
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