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PROWADZENI ZA RĘKĘ

Modlitwa różańcowa nie jest w zasadzie modlitwą maryjną,
jak wielu wciąż myśli, lecz modlitwą Jezusową. Za pomocą
paciorków różańca i powtarzającego się zwrotu „Zdrowaś,
Maryjo” chrześcijanie starają się, prowadzeni przez Maryję za
rękę, dotrzeć do fundamentalnych prawd swojej wiary i swego
zbawienia. Tajemnice zaś różańca są niby witrażami w wielkim
kościele; możemy przechodzić od jednego do drugiego, przypa-
trywać się im i chłonąć ich treść. Dzięki powtarzaniu mogę kon-
centrować się na obrazie, który za każdym razem głębiej we mnie
zapada, otrzymuje szerszą perspektywę, w końcu zaczyna prze-
mawiać.

ZATRZYMAĆ
	

Trzy „klasyczne” formy różańca (tajemnice radosne, bolesne, chwa-
lebne) i ostatnio dodane przez Jana Pawła II (tajemnice światła)
mają zasadniczo wspomnieniowy charakter. Przywołują w pamięci
biblijnie wydarzenia związane z narodzeniem (radosne), działal-
nością (światła), męką i śmiercią (bolesne) i zmartwychwstaniem
(chwalebne) Jezusa. Niekiedy dodaje się nadto tajemnice pociesze-
nia, które kierują myśl ku przyszłości, mają perspektywę eschato-

logiczną,  przywodząc  na  myśl  Jezusa  jako  Tego,  który  powróci,  będzie  sądził żywych  i
umarłych i zachowa wiernych na wieki. Różaniec zaprasza do zrobienia pauzy w co-
dziennej, jednostajnej bieganinie, ingeruje w dobrze naoliwioną maszynerię ludzkich
planów i czynów i każe się na chwilę zatrzymać, aby wzrok na moment odwrócić od sa-
mego siebie i zwykłych spraw, a skierować go na Chrystusa i Jego zbawcze dzieło. Gdy
wzrok modlącego się spocznie na Jezusie, w jego polu widzenia mają szansę pojawić się
też bliźni ze swoimi potrzebami i zostać włączeni w modlitewne intencje. Nie ma obawy
– z pola widzenia nie zniknę ani ja sam, ani moje życie, ani moje sprawy, ani moja wina,
ani łaska i miłość, których mogę spodziewać się od Pana Boga...



Święty jak nie z obrazka
Ubogi, dobroduszny, pokorny, bosy zakonnik w brązowym habicie

w otoczeniu świata przyrody – to zazwyczaj pierwsze, trochę ckliwe sko-
jarzenia jakie przychodzą nam do głowy, gdy myślimy o jednym z naj-
bardziej popularnych świętych, Franciszku z Asyżu. Jego życie nie było
jednak bajką. Żyjąc krótko, bo zaledwie 45 lat, szedł za głosem Boga i
dokonał wielu niesamowitych rzeczy. Od ośmiu wieków nieustannie jest
pięknym przykładem dla całego Kościoła a Jego przesłanie nie przestaje
być aktualne.

Założenie zakonu franciszkanów, klarysek, ewangelizacja ziem wschodnich i utwo-
rzenie kustodii Ziemi Świętej, zainicjowanie pierwszej szopki bożonarodzeniowej w Grec-
cio – to tylko niektóre z Jego dokonań.

W historię życia św. Franciszka wpisuje się przede wszystkim decyzja skierowana na
radykalne ubóstwo. Jego głębokie nawrócenie zaczęło się od porzucenia zamożnego sty-
lu życia i totalnej rezygnacji ze wszystkiego co posiadał. Całym swoim sercem zaczął na-
śladować Chrystusa poprzez głoszenie Ewangelii, pomoc ubogim i chorym. Życie wypeł-
niał modlitwą i postami. W czasach, gdy Kościół targany był wewnętrznymi niepokojami,
opływał w bogactwa, Franciszek wraz z braćmi, którzy do niego dołączyli szedł do ludzi,
tak jak szli Apostołowie: bez pieniędzy, ale w miłości i z Bożym pokojem. Był czytelnym
znakiem Boga dla spotykanych na swej drodze ludzi. Począwszy od papieża a skończyw-
szy na biedakach i chorych.

Konsekwencją miłości Franciszka do Chrystusa była miłość do wszystkiego, co
zostało stworzone. Słońce, księżyc, gwiazdy, wodę, ziemię, rośliny oraz zwierzęta nazy-
wał swoimi braćmi i siostrami. W każdej rzeczy podziwiał Stwórcę wszechświata, w każdej
istocie żywej widział Jego mądrość i życzliwość. Dla Franciszka cały świat i zachodzące w
nim zjawiska były symbolami religijnymi „mówiącymi” o Bogu.

Św. Franciszek był również orędownikiem pokoju. We wszystkich swoich mowach i
poczynaniach dążył do tego, aby jednać ludzi i gasić spory między nimi. Modlił się tymi
słowami: „Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju. Tam, gdzie nienawiść- pozwól mi
siać miłość, gdzie krzywda – przebaczenie, gdzie zwątpienie – wiarę, gdzie rozpacz – na-
dzieję, tam gdzie smutek – radość…”

Zainspirowany Jego postawą św. Jan Paweł II w 1979 r. ogłosił św. Franciszka patro-
nem ekologów, ludzi zajmujących się ochroną środowiska naturalnego, a w 1986 r. uczynił
Asyż miejscem modlitw o pokój.

Znamienny jest również wybór imienia „Franciszek” przez obecnego papieża, który
czerpiąc z przesłania Świętego pragnie Kościoła ubogiego dla ubogich.
Bogactwo działań i myśli Świętego z Asyżu sprowadza się do miłości Boga, ludzi i wszyst-
kiego co stworzone. I tego warto uczyć się od Franciszka – iść przez życie w prostocie,
pokorze, radości, wierze i zaufaniu.

B.W.



Porządek nabożeństw
30.09.2018 – 09.10.2018
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niedziela 30 września 2018 – XXVI Zwykła
08:00 Za zm. Jadwigę i Antoniego Pohl, syna Antoniego, Marię i Józefa Jaskulla,

córkę, syna, synową, zm. rodziców i rodzeństwo z 4 stron, zm. z pokre-
wieństwa, Reinholda Paszek, dusze w czyśćcu cierpiące i za zm. kapłanów.

10:30 Za zm. Jadwigę Kubina, rodziców Antoniego Badurczyk, żony Klarę i Ber-
tę, zm. dzieci Stefanię i Ruth, zięciów Wolfganga i Edwarda, Jana Kubina,
żony Martę i Genowefę, dzieci Zofię i Eryka i pokrewieństwo Badurczyk-
Kubina. [Chrzest Marta Głombik].

poniedziałek 1 października 2018 – Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
07:00 Za zm. Agnieszkę Jendrzejczyk, rodziców, 2 siostry, 6 braci, Elżbietę Jen-

drzejczyk, Otylię i Antoniego Jendrzejczyk, Alfreda Cienskowski, zm. są-
siadów, zm. z pokrewieństwa Jendrzejczyk-Filip-Cienskowski, zm. ks. pro-
boszczów Siwonia i Mainkę oraz dusze w czyśćcu cierpiące. Po Mszy św.
Różaniec.

wtorek 2 października 2018 – Św. Aniołów Stróżów
17:30 Różaniec i Msza św.: Za zm. Alojzego Szczuka, matkę Ritę, Pawła Mika,

zm. z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu ciepiące.
środa 3 października 2018 – Dzień powszedni
07:00 Za zm. Augustyna Szmańta, żonę Marię, Bernarda Kurek, dzieci, wnuka

Adama i zm. z pokrewieństwa.
17:30 Nabożeństwo różańcowe dwujęzyczne.
czwartek 4 października 2018 – Św. Franciszka z Asyżu

17:30 Różaniec i Msza św. szkolna: Za zm. Antoniego i Marię Wochnik, Łucję
Wolnik, matkę Annę, Paulinę Wczasek, męża Stefana i rodziców z obu
stron. Po Mszy św. spotkanie formacyjne dla VI. kl. Szkoły Podstawowej.

piątek 5 października 2018 – Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
07:00 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po Mszy św. nabo-

żeństwo do Serca Jezusowego.
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. Erykę i Gerarda Krybus, brata Antoniego, ro-

dziców Agatę i Antoniego Krybus, Pawła Sługa, 2 żony, Łucję i Antoniego
Zimny, Marię i Bernarda Czerny i za zm. z pokrewieństwa Zimny-
Koberski i za dusze w czyśćcu cierpiące.

sobota 6 października 2018 – Dzień powszedni
08:00 W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny,

zwłaszcza Róż Różańcowych. Po Mszy św. Różaniec.
18:00 Za zm. Krystynę Hajkowicz w 1. rocznicę śmierci. Po Mszy św. spotkanie

w salce dla młodzieży.

16:45 Okazja do Spowiedzi dla Dzieci i Młodzieży.



Dzisiaj kolekta na potrzeby parafii. W przyszłą niedzielę kolekta na Seminarium Du-
chowne i diecezjalne instytucje. W ubiegłą niedzielę na Wydział Teologiczny w Opolu
do puszek zebraliśmy 500,50 PLN. Bóg zapłać!

Od jutra rozpoczynamy miesiąc różańcowy. Różaniec w poniedziałek i sobotę
po Mszy św. porannej, od wtorku do piątku o godz. 17:30, a w niedzielę o
godz. 14:00. W środy Różaniec będzie dwujęzyczny.

W piątek od godz. 09:00 będę odwiedzał naszych Chorych zgłoszenia jak zwykle w
zakrystii albo kancelarii parafialnej.

W zakrystii można nabyć: kalendarze misyjne (4 zł), kalendarze diecezjalne (6 zł),
kalendarze dwujęzyczne (6 zł), książeczka Weg zum Himmel (30 zł).
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy posprzątali
nasz kościół w ubiegły piątek i przygotowali go na dzisiejszy Dzień Pański. W przy-
szły piątek (05.10.2018, godz. 18:45) Szołtysik Aleksandra, Jarosz Felicja, Wycisk
Stefania i z Brzeźnicy: Parys Rita, Jaskoła Hildegarda i Parys Sylwia, a w piątek za 2
tygodnie (12.10.2018, godz. 18:45) Janik Mariola, Basista Łucja, Lelek Dorota, Cwik
Monika, Kłosek Urszula i Krybus Izabela.

W czwartek o godz. 16:45 Spowiedź dla Dzieci i Młodzieży, o godz. 17:30 Różaniec i
Msza św. szkolna a po niej spotkanie formacyjne dla uczniów VI. klasy SP.

W sobotę po Mszy św. wieczornej zapraszam na spotkanie do salki uczącą się i pracu-
jącą młodzież, czyli osoby od 16. do 29. roku życia.

Informacje duszpasterskie
30.09.2018 – 07.10.2018

niedziela 7 października 2018 – XXVII Zwykła
07:30 Za zm. Pawła Pietruszka, rodzeństwo, rodziców Annę i Antoniego, Helenę

i Henryka Kubina, Elżbietę i Joachima Szynol i dusze w czyśćcu cierpiące.
09:00 (dwujęzyczna) Za zm. rodziców Joachima i Jadwigę Ficoń, szwagra, Hen-

ryka Urbański, zm. z pokrewieństwa z rodzin Ficoń, Sochiera, Gwóźdź,
zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 Za zm. Jadwigę i Rudolfa Strominski, Annę i Adolfa Wiesiolek, rodziców,
dziadków z obu stron, zm. Franciszka Strominski, 2 żony zm. dzieci, zm.
Reinharda Kużela, zm. z rodzin Strominski-Wiesiolek-Halamoda, pokre-
wieństwo, zm. kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.

14:00 Nabożeństwo różańcowe.
poniedziałek 8 października 2018 – Dzień powszedni
07:00 Za zm. Franciszka Leśniok, żony Annę i Jadwigę, Anielę Leśniok, pokre-

wieństwo, Anielę i Alojzego Bulenda, rodziców, zm. kapłanów i siostry za-
konne. Po Mszy św. różaniec.

wtorek 9 października 2018 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św.: Za zm. Karola i Otylię Walach, syna Józefa, Francisz-

ka Krybus, 2 żony, syna Alfonsa, córkę Marię, wnuka, Marię Gembalczyk,
dziadków, pokrewieństwo, zm. kapłanów i siostry zakonne.


