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ZAWSZE I WSZĘDZIE

Michał Anioł na swym słynnym fresku
Sąd Ostateczny namalował anioła, który wyciąga
człowieka z przepaści na różańcu. Naprawdę
Różaniec wyciąga z wielu dziur, w jakie możemy
wpaść. Ocala od potępienia.

Niezwykłość tej modlitwy polega między innymi
na tym, że możemy ją odmawiać wszędzie
i zawsze. Z Różańcem możemy zasypiać, budzić
się, wędrować, iść do szpitala. Nawet w chorobie,
z gorączką czterdzieści stopni, kiedy zapominamy
o własnym imieniu, nazwisku, telefonie, możemy
pamiętać Zdrowaś Maryjo. Przed operacją i po,
kiedy obolali możemy tylko powtarzać
„zdrowaśki”. W kilkugodzinnej podróży, kiedy
podskakujemy na siedzeniu z góry na dół. W czasie
bezsennej nocy, a nawet przez sen. Bo modlitwa
różańcowa zapada w naszą podświadomość.

Różaniec można odmawiać przed aresztowaniem,
nasłuchując, czy ktoś przechodzi po schodach.
Można odmawiać go w więzieniu, nawet jeśli się
nie ma różańca. Prymas Wyszyński, kiedy w chwili
aresztowania zapytano go, czy ma niezbędne
rzeczy, odpowiedział: „Tak. Mam brewiarz
i różaniec”.

Gdy przychodzą trudności, złe, natrętne myśli,
człowiek chowa się w Różaniec jak w małą
kapliczkę. Oddziela się od wszystkiego, co go
drażni. Oto świętość i niezwykłość Różańca.

Modlitwę tę czcili tak wielcy papieże, jak Leon
XIII, Jan Paweł II, czczą też ludzie prości. To
modlitwa, która odmładza i upraszcza: jeżeli doktor
odmawia Różaniec, nie czuje się doktorem, jeżeli
profesor — nie czuje się profesorem. Wszyscy
czują się dziećmi, które trzymają się spódnicy
Matki Bożej .
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W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Urszula Froń, Urszula Pisarska - Plezia.

Solenizantki zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 8:00.
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1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele jest poświęcona sprawie misj i. Rozpoczyna się Tydzień
Misyjny. Modlimy się w intencji misj i i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby
mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które
wiarę zagubiły albo dotąd Boga nie poznały. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne
sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.

2. Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu jest powołany do bezpośredniego
zaangażowania na rzecz głoszenia Ewangelii, a tym samym przyczyniania się to tego, aby
społeczeństwo coraz bardziej kierowało się nauką głoszoną przez Jezusa Chrystusa. Pamiętamy,
że nieustannie mamy być solą dla całej ludzkości w pielgrzymce wiary!

3. Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Nie lekceważmy tego daru Bożej opatrzności. Matka
Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych
zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. „Kto mieczem wojuje, od miecza ginie”!
Naszym orężem jest różaniec, w myśl zawołania: „Zło dobrem zwyciężaj”! Codziennie
w naszym kościele o godzinie 18.00 gromadzimy się na wieczornej Eucharystii, a po niej
celebrujemy nabożeństwo różańcowe. Wszystkich Parafian zapraszam na tę modlitwę
zgromadzonego wokół Maryi Kościoła.

4.We wtorek, 22 października, przypada 65. rocznica śmierci Sługi Bożego kardynała Augusta
Hlonda, wielkiego Prymasa Polski w jakże trudnych latach 1926-1948. Jego wielką troską był
naród i Kościół nie tylko w Ojczyźnie, ale także rodacy wyjeżdżający w świat za chlebem. Aby
na wychodźstwie nie ginęły polskie dusze, powołał specjalne zgromadzenie zakonne:
Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej . Przez wstawiennictwo Sługi Bożego
będziemy prosić Boga, aby i dziś wielkie rzesze Polaków poszukujących lepszego bytu nie
zapomniały o wierze ojców i o własnej Ojczyźnie.

5. Zapraszamy mieszkańców Osady i za rzeką do jesiennego sprzątania wkół kościoła.
6. Można już składać kartki z wypominkami.
7. Po Mszy św. zbiórka do puszek na ofiary konfliktu w Syrii.
8. Po Mszy św. Rada Parafialna /na spotkaniu w kościele/ uzgodni z parafianami zasady sprzątania
nowego kościoła. Prosimy wszystkich parafian o pozostanie na krótkie spotkanie w kościele.

9. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Borzęckiej Monice i Chmiel
Annie. Na przyszły tydzień zapraszam Panie: Faran Annę i Daniłów Annę.

WTYM TYGOD�IU PATRO�UJĄ �AM:
• 21 X – Błogosławiony Jakub Strzemię (1 340-1409), franciszkanin, biskup, gorliwy misjonarz
Kresów Wschodnich (wspomnienie obowiązkowe);
• 22 X –Błogosławiony Jan Paweł II (1 920-2005), papież, którego nie trzeba specjalnie
przypominać, szanowany i kochany przez cały Kościół i świat, świadek i nauczyciel
bezgranicznego zawierzenia Chrystusowi i Jego Najświętszej Matce (wspomnienie
obowiązkowe).




