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Gdy a dwa d i przed swoją ś ier ią, zapyta o o. Pio, o iał y waż ego do przekaza ia
ludzio , odpowiedział: „Ch iał y zaprosić wszystki h grzesz ików z ałego świata, a y
ko hali Matkę Bożą. Od awiaj ie zawsze róża ie . I od awiaj ie go tak zęsto, jak tylko
oże ie. Szata stara się zawsze z isz zyć tę odlitwę, ale to u się igdy ie uda. To jest
odlitwa Tej, która króluje ad wszystki i wszystki i. To O a au zyła as odlić się a
różań u, tak jak Jezus au zył as ówić Ojcze asz."

Słowo „róża ie " po hodzi od
ła ińskiego słowa rosariu , które oz a za
ogród róża y. Róża ie , i o że jest
ajsu tel iejszą i ajprostszą spośród
wszystki h ist ieją y h odlitw, to jest
potęż ą ro ią w wal e z szata e , który
wszelki i sposo a i stara się
doprowadzić ludzi do zgu y
wie z ej.
Pew ego razu zapyta o
papieża Piusa IX, jaki jest
ajwspa ialszy
skar
Watyka u. W odpowiedzi
wy iąg ął
róża ie
i
trzy ają go ad głową
powiedział:
„Oto
ajwspa ialszy
skar
Watyka u".
Po zątek
odlitwy
różań owej ko ie XII w.
wiąże się zazwy zaj z posta ią św.
Do i ika. Lege da ówi, że Matka Boża
wrę zyła
u róża ie i au zyła tej
odlitwy. Prawda wygląda i a zej.
Od awia ie
wezwań odlitew y h,

odli za y h a węzełka h zy ka y zka h
yło z a e już wiele w ześ iej i
praktykowa e przez ra i zako y h i
iszki, którzy h ieli się włą zyć w
re yta ję przez kapła ów
psal ów
takie yły po zątki rewiarza , ale ie
u ieli
zytać.
O e y
kształt
odlitwie
różań owej
adał
papież Pius V. )a jego
po tyikatu
iało
iejs e
iezwykłe
wydarze ie: o ale ie
Europy
przez
róża ie .
Otóż w
r.
potęż a
ture ka
lota wyruszyła a
pod ój
Europy.
Wszystkie
państwa
hrześ ijańskiej
Europy iały za ało okrętów i ie yły w
sta ie stawić zoła awale ture kiej.
Sułta
wiedzą o ty ,
ył pewie
zwy ięstwa. Nawet osił się z za iare ,
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a te at wiary w Boga ówi auka.
y w azyli e św. Piotra urządzić staj ię
dla swoi h ko i. Było to straszliwe Proszę i dać pański adres a ja prześlę
zagroże ie dla
ałej
hrześ ijańskiej pa u literaturę, która pa u w tej sprawie
łode u
Europy. Papież Pius V zarządził ieusta ą po oże". Męż zyz a podał
złowiekowi swoją wizytówkę: „Ludwik
odlitwę
różań ową.
Żoł ierze
przygotowywali się do
itwy przez Pasteur, Dyrektor I stytutu Badań
odlitwę różań ową, trzyd iowy post i Naukowy h, Paryż". Ludwik Pasteur ył
przystąpie ie do sakra e tów spowiedzi i jed y z ajwiększy h aukow ów w XX
Eu harysii. W ałej Europie odlo o się wieku i twór ą owo zes ej akteriologii.
a
różań u,
orga izują
pro esje Każdego d ia od awiał róża ie .
Gdy spyta o ałą Hia y tę, o o
różań owe.
aj ardziej prosiła Matka Boża pod zas
I rze zywiś ie stał się ud. paździer ika
fai ski h o jawień, odpowiedziała:
r. iewielka lotylla we e ka i
„O odzie e odhiszpańska
Zdarza się, e w czasie modlitwy ró ańcowej awia ie
od iosła
doznajemy rozproszeńś zamiast rozwa ać tajemnice
druzgo ą e
ró ańcowe, my limy o innych sprawach, które nas różań a".
zwy ięstwo
ad cieszą, smucą, dręczą. W takich chwilach rodzi się w Przypo iał o tej
Matki
lotą ture ką. Do nas przekonanie, e nie potrafimy się dobrze modlić. proś ie
Oj ie
Jua ,
dowód a Jednak zamiast odsuwać od siebie owe „rozproszenia" Bożej
zwy ięskiej loty nale y włączyć je do ró ańca, by rozwa ane tajemnice Święty Ja Paweł
pod Lepa to, w przeniknęły nasze ycie. Przecie Jezus wła nie po to II pod zas po ytu
przyszedł na ziemię i zamieszkał między lud mi, by
zato e Kory kiej, swoją obecno cią i nauką przemienić nasze ycie. w Fai ie
r.
tak
apisał do Zapewne więc nie będzie przeszkadzało ani Maryi, ani aja
ówią ,
że
państw,
które Jezusowi pojawienie się w modlitwie bliskich i drogich
ajistot iejszą
wzięły udział w nam osób oraz wa nych problemów i spraw.
treś ią
kru ja ie: „To ie
fai skiego orędzia jest wezwa ie a y
ge erałowie, ie atalio y zy oręż
dały a zwy ięstwo, le z Matka Boża „ odlić się i jesz ze raz odlić się". Jeżeli
h esz wzrastać w świętoś i, u iekaj się
Różań owa".
Od tego zasu odlitwa różań owa pod opiekę Maryi Dziewi y, która jest
została radoś ią przyjęta przez ały świat twoją prawdziwą Ma ą! Matka Boża
hrześ ijański.
Św.
Alfo s
Liguori o jawiają się w Fai ie, przyszła do as,
powiedział: „Sadza-wka w Jerozoli ie ie Jej uko ha y h dzie i, a y ostrze i
przed
wielki
yła tak le z i za dla ra hory h a iele, u hro ić
ie ezpie zeństwe
utraty
ży ia
jak róża ie jest lekarstwe dla hory h
wie z ego. Pierwszy
krokie
w
a du hu".
piekła
jest
za ied a ie
Pewie stude t u iwersytetu jadą y kieru ku
odlitwy. Jeżeli ktoś przesta ie się
po iągie z Dijo do Paryża zajął iejs e
odlić, ardzo szy ko utra i wiarę i sta ie
o ok skro ie u ra ego
ęż zyz y,
arzędzie w ręka h sił
który
od awiał
róża ie ,
wol o się ezwol y
przesuwają pa iorki w pal a h. „Proszę zła. )aprzesta ie odlitwy prowadzi do
utraty wiary i z iewole ia przez róż ego
skorzystać z ojej rady i wyrzu ić te
róża ie przez ok o i tro hę po zytać, o rodzaju grze hy. Kto się ie odli, ie a
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siły, y o ro ić się przed działa ie
dia ła, który „jak lew ry zą y krąży
szukają kogo pożreć" P , .
Dlatego Maryja w Fai ie
daje a
roń do ręki w
wal e z siła i zła i ówi:
„Jeste
Pa ią
Różań a.
Przyszła ostrze wier y h,
a y poprawili się i łagali
o prze a ze ie grze hów.
Nie wol o i
wię ej
o rażać
Pa a
Boga,
po ieważ jest już z yt iężko
o raża y grze ha i ludzi.
Ludzie
uszą od awiać
róża ie . Nie h od awiają go
każdego d ia."
W o e oś i
tysię y ludzi Maryja
od hyliła swy i dłoń i pro ie ie
sło e z e. Łu ja i sty ktow ie wskazała
a słoń e i krzyk ęła do ludzi: „Spójrz ie
a słoń e!", które za zęło wirować jak
og iste koło i z liżać się do zie i, rzu ają
pro ie ie kolorowego światła. Wydawało
się, że astąpi kos i z a katastrofa
zderze ia słoń a z zie ią. )gro adze i
ludzie, wśród który h yli dzie ikarze
głów y h portugalski h gazet, wielu
ateistów i aso ów, ludzi wykształ o y h
i prosty h, osó
z róż y h klas
społe z y h, wszys y stali o ie iali jak
ałe
dzie i.
Dla
potwierdze ia
prawdziwoś i o jawień Bóg doko ał
iezwykle widowiskowego
udu w
przepowiedzia y zasie i iejs u. Ateiś i
a widok tego udu słoń a, przeżyli
du howy wstrząs i awró e ie. Matka
Boża w Fai ie prosi i łaga as a yś y
odwró ili się od grze hów i każdego d ia

y

odlili się a różań u, po ieważ jest to
iezwykle skute z a „ roń" w wal e z
szata e .
Matka Teresa z Kalkuty zęsto
przypo i ała
ludzio :
„Od awiaj ie
róża ie
odzie ie i u z ie i y h go
od awiać". Kiedy se ator
Ro ert Ke edy został
ś iertel ie ra io y przez
za a how a,
ka ery
telewizyj e zarejestrowały,
że jego ostat i
ru he
yło sięg ię ie do kiesze i,
wyję ie różań a i przytule ie
go do swego ser a.
Gdzie oż a od awiać róża ie ?
Gdziekolwiek: spa erują , prowadzą
sa o hód, pra ują , orzą pole. Gdy ie
ożesz spać, od awiaj róża ie
pole ają Maryi wszystkie swoje kłopoty i
pro le y. Skute z oś i wstawie i twa
Maryi doświad zyli wszys y, którzy
powierzyli Jej ałe swoje ży ie oraz
wszystkie troski, radoś i i pro le y. )a
przy zy ą Matki Bożej awra ali się
aj ardziej zatwardziali grzesz i y i
iejede został wy iesio y do wielkiej
oty i świętoś i.
Przez odlitwę różań ową oże y
ardzo po agać duszo
w zyść u
ierpią y . Św. Ja Maias z Li y, zwa y
przyja iele
ied y h dusz, każdej o y
klę zą , od awiał trzykrot ie róża ie za
dusze ierpią e w zyść u. Św. Ja
Ewa gelista, do którego żywił wielkie
a ożeństwo, iał u podo o o jawić,
że poprzez odlitwę różań ową uwol ił
wielką li z ę dusz z zyść a.
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paździer ika
ija rok od
iespodziewa ej
i
ez
wątpie ia
przedw zes ej ś ier i ś.p. ks. pro osz za
A to iego Żelasko. Dziś, z perspektywy
roku, gdy z większy spokoje
oże y
yśleć o ty
o się stało, dużo wyraź iej
widać dzieło, które zostawił a
a
kształt
e ego
spadku.
Przede
wszystki , potraił z aterializować ideę
pierwszego pro osz za ś.p. ks. prof.
Wa ława S he ka, który adał kieru ek,
wyz a zył
iejs e,

i uzyskał wstęp ą zgodę władz
a
lokaliza ję koś ioła. Szy ka
udowa
świąty i - w ta ty h ie łatwy h dla
katolików
zasa h - okazała się
wyzwa ie po ad siły dla wielu wspól ot
paraial y h ów ześ ie podej ują y h
te trud.
Jed ak koś iół to ie tylko świąty ia.
Ksiądz A to i opowiadał, że gdy pierwszy
raz odprawiał uro zystą Mszę Bar órkową
zaledwie sześć osó
przystąpiło do
Ko u ii Św. i to oddaje ajlepiej pozio
ów zes ej religij oś i aszej paraial ej
wspól oty. Grupy odlitew e, szeroko
rozu ia a działal ość
harytatyw a,
za iłowa ie do pielgrzy owa ia, to oś,
o w as zostało. Naszą serde z ą pa ięć
o Ni wyrażają zęste Msze św. w Jego
i te ji tego też au zył as ś.p. ks.
pro osz z A to i Żelasko . Wysoko,
ardzo wysoko zawieszo a poprze zka a
jed ak dzięki iez ierzo ej Opatrz oś i
Bożej owy duszpasterz ie isz zą
z iorowej
pa ię i
po
z arły ,
ko ty uuje i twór zo rozwija to wszystko
o ajważ iejsze dla aszej wspól oty:
świąty ia pięk ieje, u zy y się z ić NMP
w Na ożeństwie Pię iu Pierwszy h So ót
Miesią a, a z różań e
fai ski
wyszliś y a uli e aszy h osiedli...
To wszystko, złożo e w ałość,
wydaje się atural e i o zywiste, ale przy

Gorą o zaprasza wszystki h Paraia do odlitwy i udziału
we Mszy św. d . . . o godz. . za + ks. pro . A to iego Żelasko,
pod zas której zosta ą odsło ięte i poświę o e pa iątkowe ta li e.
Serde z ie dziękuję pa io DOMINICE KŚCIUC)YK i DOROCIE PIELORS
za po o przy projektowa iu ta li z arły h księży.
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Panie, ty wiesz lepiej ode mnie, że się starzeję
i że pewnego dnia będę stary.
Mając to na uwadze, proszę:
Spraw, abym nie stał się zbyt gadatliwy
i żebym nie nabrał tego fatalnego przekonania,
że mam rację we wszystkich sprawach
i że ostatnie słowo zawsze należy do mnie.
Uwolnij mnie od chęci naprawiania wszystkiego u wszystkich.
Naucz mnie, Panie, oszczędności w słowach,
abym nie męczył moich słuchaczy oczekiwaniem na konkluzję.
Udziel mi siły do wysłuchiwania żalów i biadolenia innych,
a gdy moje serce pełne będzie trosk, kłopotów
i niesprawiedliwego traktowania - daj mi siłę do milczenia,
a nawet do uśmiechu, bowiem mówienie o sobie
staje się w miarę przybywania lat coraz większą przyjemnością.
Daj mi, Panie, wewnętrzne przekonanie,
że i ja od czasu do czasu mogę się mylić.
Naucz mnie, Panie, postawy dobroci i cierpliwości.
Nie roszczę pretensji do tego, by być świętym bez skazy,
ale też nie chciałbym być zgryźliwym
i wiecznie narzekającym starcem.
Daj mi siły, abym umiał bardziej służyć innym,
niż ich pouczać, upominać i poprawiać.
Daj mi wrażliwość na dobro,
które jest udziałem również ludzi młodych.
Naucz mnie cenić to, co pochodzi od innych.
Moje słowa i czyny niech zachęcają młodych do działania.
Niech mają we mnie powiernika a nie moralizatora.
Chciałbym, Panie, mieć na końcu swoich dni kilku przyjaciół.
Może wtedy ktoś zapłacze na moim grobie
i życzliwie będzie mnie wspominał. Amen.

y
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8.10 - w. Pelagii
Młoda dziewczyna, chrze cijanka z
Antiochii, która, gdy przyszli ołnierze, by ją
pojmać, skoczyła z dachu z obawy przed
gwałtem i zabiła się. Tyle jest prawdy
historycznej. Mnóstwo legend oplotło pó niej
postać młodziutkiej męczennicy. w. Jan
Chryzostom twierdzi, e postąpiła tak za
natchnieniem Bo ym. Wymieniona jest w
kanonie mszału mediolańskiego. yła na
przełomie III i IV wieku.
14.10 - w. Kaliksta
Z urodzenia Rzymianin. We wczesnym
okresie ycia był niewolnikiem pewnego
chrze cijanina. Oskar ony o stratę pieniędzy
swego pana, wpadł w panikę i ratował się
ucieczką. Pochwycono go, wtrącono do wie y,
a następnie skazano na cię kie roboty w
kopalniach. Zwolniony, po kilku latach powrócił
do Rzymu i za pontyfikatu papie a Zefiryna
został zarządcą cmentarza przy drodze
appijskiej (Via Appia), nazwanego pó niej - od
jego imienia - katakumbami w. Kaliksta. Tam
znajdują się groby papie y z III wieku oraz w.
Cecylii.
Kiedy w. Zefiryn zmarł w 217 r., w.
Kalikst został papie em i rządził Ko ciołem
przez pięć lat i dwa miesiące. Jego krótkie
panowanie na Stolicy Piotrowej przypadło na
okres rządów cesarza Aleksandra Sewera. W
tym czasie chrze cijanom pozwolono wznosić
ko cioły, aby mogli publicznie praktykować
swoją religię. w. Kalikst wykazał się cechami
mądrego, stanowczego i lito ciwego pasterza.
Przez potępienie Sabelliusza usunął z Rzymu
monarchianizm. Ustanowił post w suche dni,
zadekretował,
e
więcenia kapłańskie
powinny odbywać się w okresie postu i
ustanowił praktykę rozgrzeszania nawet
najcię szych grzechów. Ufundował równie
ko ciół Santa Maria in Transtevere na

Zatybrzu.
Miał ponie ć mierć
męczeńską w 222 r.,
choć nie ma co do tego pewnych danych.
16.10 - w. Jadwigi l.
Pochodziła z ksią ęcego, niemieckiego,
rodu. Urodziła się około 1179 r. w Andechs
(Bawaria). W 1190 r. po lubiła polskiego
księcia Henryka Brodatego, panującego m.in.
na ląsku. Wspólnie z nim sprawowała rządy,
dbając, aby były sprawiedliwe i korzystne dla
nowej ojczyzny. Bardzo szybko nauczyła się
języka polskiego i przyjęła polskie zwyczaje.
Jej dwór ksią ęcy wyró niał się dobrymi
obyczajami i religijno cią.
Jadwiga zasłynęła jako opiekunka ludzi
ubogich i chorych. W czasie klęsk ywiołowych
osobi cie nadzorowała rozdawanie im ziarna i
mięsa z zapasów dworskich. Razem z mę em
troszczyła się o budowanie wiątyń i
klasztorów, a istniejące hojnie uposa ała. Przy
swoim dworze zało yła pracownię szat
liturgicznych, z których wyszło wiele
znakomitych dzieł sztuki sakralnej. Największą
jej fundacją był ko ciół i klasztor w Trzebnicy.
Przy fundowanych ko ciołach lub klasztorach
zawsze zakładała domy opieki dla podró nych i
bezdomnych. Jako współrządząca Księstwem
ląskim dbała o interesy Polski (m. in.
sprzeciwiła się oddaniu Niemcom ziemi
lubuskiej). Upowszechniała równie kult w.
Stanisława, biskupa i męczennika. Po mierci
mę a wstąpiła do klasztoru w Trzebnicy, gdzie
prowadziła
ycie pełne umartwień.
Praktykowała surowe posty, biczowania, nosiła
włosiennicę. Zmarła w 1243 r.
27.10 - bł. Emiliany
Urodzona około 1115 r. Była samotną
siostrą zakonną w opactwie cystersów w
dzisiejszej Żrancji. Prowadziła ycie pokutne i
surowe, poszcząc przez trzy dni w tygodniu,
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Burza a orzu. Pły ą y statkie ksiądz, pełe stra hu,
pyta kapita a: Czy to ie y?
- Na razie ie, odpowiada kapita , dopóki ary arze kl ą
jak szew y, dotąd ie jest jesz ze tak źle.
Po pew y
zasie ksiądz po ow ie przy hodzi do
kapita a i pyta: Czy ary arze jesz ze kl ą?
- Tak, oj ze wiele y.

1. Co to jest konklawe?
2. Kto nadał obecny kształt modlitwie
różańcowej? (odp. w tym wydaniu gazetki)
3. Wymień choć jedno zwierzę, które u ydów
uchodzi za nieczyste (odp. w Kpł 11)
PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI
Z POPRZEDNIEGO MIESI CA:

Odpowiedzi na pytania konkursowe
należy oddać w zakrystii lub
w kancelarii, albo przesłać poczt
(można e-mailem) z dopiskiem:
Konkurs Religijny - do dnia
20.10.2006
SPO RÓD DOBRYCH ODPOWIEDZI

Nagrodę w Ko kursie Religij y

ufu dował:

1. Sakramentem, którego może
udzielić tylko i wyłącznie biskup
jest kapłaństwo.
Byto , ul. Piekarska
TELEFON CZYNNY CAŁĄ DOBĘ:
/
)ałatwia y wszelkie for al oś i
związa e z pogrze e
3. Na prawej ręce św. Anny
Samotrzeciej (cudowna figurka z
oraz wypła a y zasiłki pogrze owe
żóry św. Anny) jest Pan Jezus.
 Posiada y włas e kre atoriu
 Gwara tuje y solid e usługi potwierdzo e
ie ie ki ertyikate jakoś i
Nagrodę (odebrać u ks. Proboszcza)

Wyko
uje y ekspresowe przewozy zwłok
otrzymuje Beata Telesińska
- gratulujemy!
w kraju i zagra i ą
BIURO CZYNNE:
2. żłówny przełożony zakonu to
generał.

Msze w. w tygodniuŚ 7.00, 18.00; w czwartki: 9.00, 16.30
Msze w. w niedzieleŚ 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00ś nabo eństwo - 15.30
Msze w. w wi ta nakazaneŚ 7.00, 9.00, 16.30, 18.00
Katolicka Poradnia RodzinnaŚ II i IV roda miesiąca od 18.30 do 19.00 (3 spotkania
dla narzeczonych - po uzgodnieniu mo liwo ć ustalenia innego terminuŚ tel. 32/282 10 12)
bankowe konto parafiiŚ 39 1050 1230 1000 0022 9761 3164
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KALENDARIUM WRZEŚNIA
Odeszli do wie z oś i:
(do dnia 14.09.2006)
Zofia Fendrych, l. 95
Jan Matwij, l. 65
Karol Kozdon, l. 63
Jan Kozik, l. 43
Władysław Kaniak, l. 85
Sakra e t

Wie z y
odpo zy ek ra z
i dać, Pa ie,
a światłość
wiekuista
ie haj i świe i.
Sakra e t hrztu
przyjęli:

ałżeństwa zawarli:

Aleksandra wierczek
Kacper Krawczyk
Artur Paipuch
Ewelina Paipuch

Artur żołek i Agnieszka Zrywacz
Damian Mencner i Maria Kawczak
Dariusz Sklorz i Agnieszka Cuber
Krzysztof Cyran i Magdalena Grygiel
Rafał Surma i Renata Kowolik

Sakra e t hrztu i łogosławieństwo ro z y h dzie i:

I-sza iedziela iesią a a Mszy św. o godz. .
auka przed hrz iel a dla
rodzi ów i hrzest y h: w so otę poprzedzają ą o godz. . w sal e

KANCELARIA PARAFIALNA
 /
dzień tygod ia
po iedziałek
wtorek
środa
zwartek
piątek
so ota

godz. otwar ia
. - .
. - .
. - .
. - .

przyj uje
ks. Pro osz z
ks. Pro osz z
ks. Grzegorz
ks. Pro osz z

sprawy przed ałżeńskie w godzi a h ka elaryj y h
sprawy pogrze owe o każdej porze d ia
wezwa ia do iężko horego godzi y a do ę

POSŁANIEC ŚW. ANNY
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