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MYŚL
MIESIĄCA

Modlitwa i ofiara
są z pewnością
ważniejsze niż
wszystko, co

możemy
powiedzieć.

(Edyta Stein)

KALENDARIUM
1 października – Św. Teresy od
Dzieciątka Jezus– wspomnienie
2 października – Świętych
Aniołów Stróżów –
wspomnienie
4 października – Św. Franciszka
z Asyżu – wspomnienie

5 października – Św. Faustyny
Kowalskiej Dziewicy –
wspomnienie
7 października – NMP
Różańcowej – wspomnienie

9 października – Bł. Wincentego
Kadłubka – wspomnienie
13 października – Bł. Honorata
Koźmińskiego Kapłana –
wspomnienie
15 października – Św. Teresy z
Avila – wspomnienie
16 października – Św. Jadwigi
Śląskiej – wspomnienie
18 października – Św. Łukasza
Ewangelisty – święto
20 października – Św. Jana
Kantego Kapłana –
wspomnienie
28 października – Rocznica
Poświęcenia Kościoła
Własnego – uroczystość

W 1571 roku Turcy szykowali się do
podboju chrześcijańskiej Europy. Dnia 7
października pod Lepanto spotkały się flota
Świętej Ligi z potężną flotą turecką. W tym
samym czasie na Lateranie papież Pius V
odmawiał różaniec. Cała ówczesna
chrześcijańska Europa modliła się razem z
papieżem o wielki cud i Boży ratunek za
przyczyną Matki Bożej. Prośby zostały
wysłuchane, a papież Pius V przypisał
je modlitwie różańcowej. Dzień tego
zwycięstwa – 7 października – polecił
później obchodzić jako święto Matki Bożej
Różańcowej.

Papież Leon XIII w 1885 roku zalecił
wspólnotowe odmawianie różańca
świętego w miesiącu październiku. Do
Litanii Loretańskiej włączył także wezwanie
Królowo Różańca Świętego – módl się za
nami. Bardzo cenili sobie tę maryjną
modlitwę kolejni papieże, przede
wszystkim Jan XXIII, Paweł VI i Jan Paweł
II, który podkreślał, że „różaniec, mimo
maryjnego charakteru, powinien przybliżać
nam Chrystusa”.

W dwóch ostatnich wiekach, kiedy
objawiała się Matka Boża, czy to w
Lourdes czy w Fatimie, zawsze wzywała
do modlitwy różańcowej. Ojciec Święty Jan
Paweł II, który tak bezgranicznie ukochał
modlitwę różańcową i Maryję, który Matce
Bożej zawdzięczał ocalenie życia z 13
maja 1981 roku, nieustannie wzywał nas
byśmy odmawiali różaniec, szczególnie w
intencjach pokoju na świecie. Także i
dzisiaj echo tamtego papieskiego wołania
da się słyszeć w naszych uszach - nie
pozostawajmy zatem obojętni,
odmawiajmy różaniec, szczególnie w
miesiącu październiku!

Różaniec ma przeogromną moc. Maryja
w Lourdes i Fatimie wzywała nas do jego
odmawiania, bo ta modlitwa i dzisiaj może
odmienić dzieje świata i losy każdego
człowieka. Z pewnością nie możemy nawet
wyobrazić sobie, jak miliony wiernych
odmawiających różaniec zmieniły oblicze
współczesnego świata. Różaniec może
także odmienić nasze życie społeczne,
osobiste, małżeńskie i rodzinne, zawsze

wtedy, kiedy jesteśmy w potrzebie. Dzięki
tej modlitwie możemy stawać się coraz
lepszymi, odważnie i radośnie iść przez
życie i bardziej zbliżać się do Boga przez
Jego Matkę. Wielki Prymas Tysiąclecia tak
pisał: Różaniec to łańcuch
bezpieczeństwa na stromej skale
szczytów górskich. Nie wolno się
zatrzymywać na żadnej tajemnicy. Trzeba
iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu....

Nawet wyobrazić sobie nie możemy,
jak wielkie łaski spływają przez tę
modlitwę na nas samych i na cały świat.
Dzięki niej, nasza Pośredniczka - Maryja
może nam wyprosić u Boga wiele łask –
trzeba tylko ufnie się modlić.

Módlmy się o pokój na świecie, za
naszą Ojczyznę, która jest w potrzebie, za
pojednanie, pokój, ład społeczny i zgodę
w narodzie, za Prezydenta Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej, za nasz polski Rząd i
nowych parlamentarzystów. Maryjo
przywróć nam nadzieję, dodaj sił, otuchy i
weź w opiekę naród cały...

sjk

ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC
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"Jeszcze się taki nie narodził, który wszystkim by
dogodził". Znane powiedzenie dosadnie podsumowuje
relacje międzyludzkie. Obok wielu przyjaciół i
znajomych mamy w pobliżu osoby zawistne, złośliwe,
a nawet wrogie. Raz jest to sąsiad krzywo
spoglądający na nasze sukcesy, roznoszący plotki. W
innej sytuacji to rodzic czujący uraz do naszej
działalności pedagogicznej krzywdzącej rzekomo jego
dziecko. Może to być też uczeń złośliwie rozbijający
lekcje ku uciesze pozostałych kolegów.

W jednej ze szkół grupa uczniów na forum
internetowym obraziła nauczycieli i pozostałych
swoich kolegów. Nie jest trudno domyśleć się jak
podenerwowani na tych uczniów szli nauczyciele na
zajęcia następnego dnia.

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych,
którzy was prześladują (Mt 5,42) Te, chyba
najtrudniejsze słowa z  kazania na górze, Jezus uważa
za szczyt doskonałości chrześcijanina.

Przez długi czas zastanawiałem się, czy moja
modlitwa za ludzi mi nieżyczliwych, trochę
wymuszona jak zachowanie Jonasza nawracającego w
imieniu Boga pogańską Niniwę, to jest spełnienie
polecenia Jezusa?. Odpowiedź przyszła z biblijnego
Betlejem. Ukazał się właśnie zbiór wierszy koleżanki
ze studiów obecnie przebywającej w zakonie Sióstr
Karmelitanek w mieście narodzenia Syna Bożego (S.
Miriam, O Tobie mówi serce moje, Jedność 2007).
Znalazłem tam między innymi słowa Modlisz się
prawdziwie, kiedy modli się twoje serce, kiedy twoja

łza obmywa grzechy nieprzyjaciela, kiedy
dziękczynienie zajmie miejsce buntu, szemrania,
oskarżenia.

Zapiszę je w mojej pamięci obok słów wiersza
ks. Jana Twardowskiego: Spieszmy się kochać
ludzi, tak szybko odchodzą i Czesława Miłosza
Który skrzywdziłeś człowieka prostego śmiechem
nad krzywdą jego wybuchając oraz Karola Wojtyły
Miłość mi wszystko wyjaśniła. Bowiem
rzeczywiście tych, co kochamy, to kochamy za
mało i za późno oraz przechodzimy obojętnie obok
spraw ludzi prostych, kłaniając się w pas tym z
góry i właściwe relacje z innymi mamy dopiero w
duchu Bożej miłości. Może dożyję chwili, gdy
moja łza obmyje nie tylko własne słabości, ale
także grzechy mych nieprzyjaciół. A ja przestanę
być nieprzyjacielem innych.

Chrystus zapłakał nie tylko nad grobem
przyjaciela Łazarza, ale również z krzyża prosił
Ojca o odpuszczenie win swoim oprawcom. To
była prawdziwa modlitwa miłości za nieprzyjaciół.
Może odmawiając w październiku różaniec jedną
dziesiątkę dziennie ofiarujemy za osoby nam
nieżyczliwe. W ten sposób nie tylko będziemy
naśladować Syna Bożego, ale pomożemy uczynić
świat bardziej ludzki, gdyż będziemy nawzajem
się szanować.

L. K.

Zamyślenia

Miłość nieprzyjaciół

ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC
Chciałbym wam przekazać wiele wskazań,
ale zostawiam z nich tylko jedno – podstawowe:
kochajcie święty różaniec
i rozpowszechniajcie tę praktykę
we wszystkich środowiskach,
w których się znajdujecie.
Jest to modlitwa, która formuje was
w szkole żywej Ewangelii,
wychowuje waszą duszę do pobożności,
czyni wytrwałymi w dobru,
przygotowuje do życia,
a przede wszystkim
czyni was miłymi Najświętszej Dziewicy,
która będzie was strzec
i bronić przed zasadzkami złego.
Proście Maryję również za mnie,
a ja powierzam każdego z was
Jej matczynej opiece.

Sługa Boży Jan Paweł II
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Młodzi piszą

Skarb w dłoni

wie i z miłością prowadzi nas do Niego Maryja. Przesuwając
w palcach delikatne paciorki możemy wciąż od nowa towarzyszyć
Chrystusowi w Jego życiu przez tajemnice radosne, bolesne,
chwalebne i światła. Rozważasz, zamyślasz się, idziesz razem
z Jezusem – to wielka łaska wciąż towarzyszyć Przyjacielowi,
dziękując także Jego Matce.

Nie bój się, że różaniec wydaje się taki kruchy, delikatny
i niepozorny. Maryja pragnie nas zapewnić, iż to trwała, niezawodna
droga do Pana. Nie będziesz na tym szlaku sam! Ona prowadzi cię
za rękę!

Na początku każdego różańca jest krzyż – symbol męki Pana,
śmieci za nasze grzechy, ale przede wszystkim miłości, która jest czysta
i doskonała. To miłość, która wszystko zwycięży, tak jak Chrystus na
krzyżu pokonał śmierć dając nam nadzieje na życie wieczne.

Weź do ręki różaniec, zamknij go w swojej dłoni… Pomyśl, jaki on
mały, a jak wiele w sobie mieści. Zastanów się, jaki jest delikatny a
jednocześnie trwały. Popatrz, jaki niepozorny, a jak wiele znaczy…
Trzymasz prawdziwy skarb.

Pogoda za oknem nie zachęca
do spacerów. Drzewa toczą zaciętą
walkę z silnym, potężnym wiatrem.
Słońce tylko czasem przebija się
nieśmiało przez gęste chmury.
Deszcz rytmicz-nie stuka o
parapet… Przyroda obwieszcza
wszystkim, że nadszedł październik.

Tak pozornie zwyczajny miesiąc
– jak każdy inny. Jedna dla wielu to
szczęśliwy czas, w którym Matka
Chrystusa przychodzi do nas w
wyjątkowy sposób – w różańcu. Czy
potrafisz to docenić? Czy
dostrzegasz, że razem z Nią
przychodzi wtedy Jezus?

Każdy różaniec jest maleńką,
mieszczącą się w dłoni drogą do
Zbawiciela. Tym szlakiem cierpli-

Obietnice Różańca Świętego dane
przez Maryje bł. Alanowi de Rupe :

1. Ktokolwiek będzie Mi służył przez odmawianie
Różańca Św. otrzyma wyjątkowe łaski.

2. Obiecuję Moją specjalną obronę i największe
łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać
Różaniec.

3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu,
zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży
heretyków.

4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła
zakwitną; otrzyma on od Boga obfite
przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu
od umiłowania świata i jego marności;
podniesie je do podążania rzeczy wiecznych.

5. Dusza, która poleci Mi się przez odmawianie
Różańca nie zginie.

6. Ktokolwiek będzie odmawiał Różaniec i odda
się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemni-
cami, nigdy nie będzie pokonany przez
niepowodzenia. Bóg nie będzie karał w Swojej
sprawiedliwości, nie zginie śmiercią
niespodziewaną; jeżeli będzie sprawiedliwym,
wytrwałym w łasce Bożej i będzie godnym
życia wiecznego.

7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe
nabożeństwo do Różańca - nie umrze bez
Sakramentów Kościoła.

8. Wierni w odmawianiu Różańca będą mieli w
życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego
łaski.

9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli
nabożeństwo do Różańca Świętego.

10. Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki
stopień chwały w niebie.

11. Otrzymacie wszystko o co prosicie przez
odmawianie Różańca.

12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają Różaniec
będę wspomagała w ich potrzebach.

13. Otrzymałam od Mojego Boskiego Syna
obietnicę, że wszyscy obrońcy Różańca będą
mieli za wystawienników cały Dwór Niebieski
w czasie życia i w godzinę śmierci.

14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec są
Moimi synami i braćmi Mojego Jedynego Syna
Jezusa Chrystusa.

15. Nabożeństwo do Mojego Różańca jest wielkim
znakiem przeznaczenia do nieba.

Żywy Różaniec - co to takiego?
Żywy Różaniec jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą

się codziennie na różańcu rozważając 20 tajemnic z życia Jezusa i
Maryi.

Każda Żywa Róża składa się z 20 osób, i każda z nich odmawia
codziennie jedną tajemnicę różańca. Tę, która zostaje powierzona do
rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy "zmianie tajemnic".
Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się
nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej
Żywej Róży były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice.

Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie Żywej Róży
odmawiają dziennie jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest
cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Przy dokonywaniu
zmian uważamy, żeby, co miesiąc każdy uczestnik tej modlitwy miał
do rozważenia kolejna tajemnicę.

Wszyscy członkowie Róży modlą się w tych samych intencjach,
które są zmieniane co miesiąc.

Wszystkich chętnych do włączenia się do Żywego Różańca
zapraszamy na spotkanie w niedzielę 14 października i w każdą
pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 830.

PRomyczek
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Sakramentu Chrztu św. udzielono:
1. Michalina Orłowska c. Krzysztofa i Marleny

Związek małżeński zawarli:
1. Zaborowski Damian i Grochowska Agnieszka
2. Wąchalski Jarosław i Puk Anna
3. Chodziński Krzysztof i Majorek Marzena

Pożegnaliśmy:
1. Śp. Regina Silwończyk, zm.17.09. pogrzeb odbył się 19.09.06 r.
2. Śp. Woźniak Mirosław, zm.25.09. pogrzeb odbył się 28.09.06 r.

Pismo parafialne Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Świętej Trójcy w Przytocznej. Redakcja Gazetki: Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich, Grupa Modlitewno - Ewangelizacyjna św. Łukasza. Adres: Parafia rzym.-kat. pw. Świętej Trójcy, ul. Jeziorna 8, 66-340 Przytoczna,
telefon.: 7493492. Kancelaria parafialna czynna we wtorek i czwartek w godz. 1600 - 1700 oraz  w sobotę w godz. 1400 - 1500.

Nauczanie
Benedykta XVI

Logika zysku, jeśli przeważa, pogłębia dysproporcję
między biednymi a bogatymi, jak również niszczycielską
eksploatację planety... Kiedy natomiast górę bierze
logika dzielenia się i solidarności, można zaradzać temu
rozdziałowi, dążąc do równego rozwoju dla dobra
wszystkich. W gruncie rzeczy chodzi o wybór między
egoizmem a miłością, sprawiedliwością
a nieuczciwością, a ostatecznie między Bogiem
a Szatanem.

Homilia, Velletri 23 IX 2007

1. 1 października rozpoczynają się Nabożeństwa Różańcowe.
• Dzieci zapraszamy na nabożeństwa od poniedziałku do

piątku na godz. 1700.
• Dla dorosłych i młodzieży Nabożeństwo Różańcowe po

Mszy Świętej we wszystkie dni tygodnia.
W niedzielę Nabożeństwo Różańcowe będzie przed Mszą św.
wieczorną o godz. 1730.

2. 14 października odbędzie się już X Festiwal Piosenki Religijnej.
3. We wtorek 16 października 29 rocznica wyboru Jana Pawła II

na Stolicę Piotrową. Podczas mszy św. i różańca modlimy się
o beatyfikację Sługi Bożego.

4. W czwartek 18 października wspomnienie św. Łukasza
patrona służby zdrowia. Na Mszę św. zapraszamy lekarzy,
pielęgniarki i wszystkich pracowników Służby Zdrowia. Msza
św. odprawiana będzie w ich intencji.

5. W niedzielę 21 października rozpoczyna się Tydzień Misyjny.

ZATRZYMAJ SIĘ NA CHWILĘ....
...i pilnuj swojego języka!

Każdy z nas zna powiedzenie, że przysłowia są
mądrością narodu. Przypatrzmy się zatem pewnej
sentencji, która brzmi: Serce wypełnione po
brzegi, przelewa się ustami. To powiedzonko
zawiera sporą dozę prawdy. „Serce wypełnione po
brzegi...” Oto ktoś szuka pomocy i wsparcia, bo
sam nie daje rady. Chciałby się „wygadać”,
opowiedzieć o troskach lub radościach, przekazać,
co go nurtuje. Najpierw musi jednak pokonać
barierę: czy może zaufać drugiej osobie, czy ma
pewność, że ten, któremu powierzy swoje sekrety
potrafi milczeć? Dlatego przeważnie nie dochodzi
do owych wynurzeń, gdyż żyjemy w określonej
społeczności i zdajemy sobie sprawę, że cnota
dyskrecji przychodzi wielu ludziom z ogromną
trudnością.

„Zachowam dyskrecję, słowo honoru” – jak
łatwo i szybko wypowiada się te słowa. Ale, gdy
tylko pojawi się jakiś ciekawy słuchacz,
natychmiast dowiaduje się (oczywiście pod
warunkiem zachowania absolutnej dyskrecji)
wszystkiego, co ktoś powierzył w swoim
cierpieniu lub radości, bo jego „serce było
przepełnione”.

Co nam to da, że opowiemy i przekażemy
wszystko dalej? Musimy wiedzieć, że długie
ludzkie języki niewiele mają wspólnego
z przykazaniem miłości. Inaczej ma się rzecz
z dyskrecją, gdyż jest ona szczególną formą
miłości bliźniego, o której dosłownie się nie mówi,
ale właśnie dzięki milczeniu wiele daje innym.
Ernest Hemingway powiedział kiedyś:
„Potrzebujesz dwóch lat, żeby nauczyć się mówić,
ale aż pięćdziesięciu, żeby nauczyć się milczeć”.
Warto zapamiętać te słowa.

Mamy broń, której nie jesteśmy świadomi. Tak
bardzo ignorujemy jej posiadanie, że posługujemy
się z taką swobodą, jakby miała bezpiecznik,
mierzymy na lewo i prawo z nieodpowie-
dzialnością i lekkomyślnością. Uderzamy i ranimy,
nie zdając sobie z tego sprawy. Tą bronią jest nasz
język – cięty, ostry, smagający i rozsiewający zło
wokoło. Prosimy Cię Panie! Spraw, abyśmy
poczuli się winni! Jeśli tak trudno utrzymać go na
wodzy spraw przynajmniej, abyśmy dostrzegali
szkody, jakie wywołuje. Udziel nam języka
przenikliwego, jeśli tylko najpierw nauczymy się
ostrzyć go rozumem oraz zanurzać w sercu.

Kropka.
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