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STYCZEŃ’ 2020

„Jesteśmy wezwani do budowania przyszłości opartej

na miłości Boga i bliźniego. Do budowania cywilizacji miłości.
Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem,
którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą
i błogosławieństwem ziemię zdobywają.
Przyszłości nie da się zbudować bez odniesienia
do źródła wszelkiej miłości, jakim jest Bóg.”
Jan Paweł II, „O szczęściu”

PATRONI ROKU 2020
Podczas drugiego dnia 82. posiedzenia Sejmu posłowie zdecydowali
o ustanowieniu patronów 2020 roku. Uhonorowani zostali:
św. Jan Paweł II, hetman Stanisław Żółkiewski, Roman Ingarden i Teodor Axentowicz.
Rok 2020 będzie także rokiem Bitwy Warszawskiej w jej 100. rocznicę.

 św. Jan Paweł II
18. maja 2020 roku będziemy obchodzić stulecie urodzin Karola Wojtyły - Ojca
Świętego Jana Pawła II "naszego wielkiego rodaka zasłużonego w walce o
wyzwolenie Polski spod jarzma komunizmu" - głosi uchwała.
Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy.
"Jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności
wśród narodów Europy, Jego praktyczna obrona praw naszego narodu
uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców niepodległości Polski. W
czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. rozpoczął się
proces, który zaowocował powstaniem >Solidarności<, wyzwoleniem narodu
spod panowania komunizmu i odbudową jedności Europy. Dla nas, Polaków,
pontyfikat papieża Polaka ma więc znaczenie szczególne" - czytamy w
uchwale.
Wspominamy
wspaniałe
chwile,
jakie
przeżywaliśmy
w
czasie
niezapomnianych pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski, z
którą, jak powtarzał papież: nigdy nie mogło rozstać się moje serce. Było to
wyrazem ogromnej miłości, jaką Ojciec Święty obdarzał Polskę i każdego z
nas" - głosi uchwała.
Przypomniano w niej, że św. Jan Paweł II będąc jeszcze pośród nas mówił, że chciałby
zostać zapamiętany jako "papież rodziny". "Nieustannie podkreślał, że rodzina
to największy skarb narodu, gdyż jest szkołą cnót społecznych stanowiących
o życiu i postępie społecznym. Jakże przejmujące są Jego słowa: O jakże
bardzo pragnę, ja, który życie, wiarę i język zawdzięczam polskiej rodzinie,
aby rodzina ta nie przestawała być Bogiem silna. Ażeby przezwyciężała
wszystko, co ją osłabia i rozbija - wszystko, co nie pozwala jej być
prawdziwym środowiskiem życia i miłości" - zaakcentowano.
"Był On i jest dla nas drogowskazem, zgodnie z którym możemy pewnie
kroczyć. 2 kwietnia 2005 r. odszedł do Domu Ojca i, jak wierzymy, wstawia
się za nami i błogosławi nam z nieba.
Niniejszą uchwałą Sejm RP wyraża wdzięczność i oddaje hołd Wielkiemu
Papieżowi św. Janowi Pawłowi II, który, sięgając do źródeł chrześcijaństwa,
uczył nas otwartości, wyrozumiałości, ale i odwagi w obronie wartości
chrześcijańskich, na których oparta jest Polska i Europa. Niech nauczanie i
wielkie dziedzictwo, które pozostawił św. Jan Paweł II, wciąż będą dla
naszego narodu inspiracją do budowania Polski wolnej i sprawiedliwej" dodano w uchwale.

 Hetman STANISŁAW ŻÓŁKIEWSKI
Wybitny wódz w dziejach oręża polskiego, pełniący szereg najważniejszych
urzędów I Rzeczypospolitej. „Stanisław Żółkiewski brał udział we wszystkich
wojnach toczonych przez Rzeczpospolitą w drugiej połowie XVI wieku i
początkach XVII wieku. Najpierw walczył u boku doświadczonego wodza i
kanclerza
Jana
Zamoyskiego,
uczestniczył
w
wyprawach
przeciw
Habsburgom i Moskwie, na Mołdawię i Wołoszczyznę, później zwyciężał,
dowodząc samodzielnie w wielu kampaniach przeciwko Rosji, Szwecji,
Kozakom, Turcji i Tatarom" – czytamy w uchwale.

 ROMAN INGARDEN
Jeden z najwybitniejszych polskich filozofów, który pozostawił po sobie imponujący
dorobek. W 2020 roku przypada 50. rocznica śmierci Romana Ingardena. „Na
szczególne podkreślenie zasługuje Jego bezkompromisowość intelektualna.
Podczas okupacji niemieckiej napisał swoje sztandarowe dzieło „Spór o
istnienie świata”. W 1950 roku za krytyczny stosunek do marksizmu został
pozbawiany prawa do wykładania na macierzystym Uniwersytecie Jagiellońskim i
publikowania prac o tematyce fenomenologicznej. Ten czas wykorzystał m.in. na
dokonanie wzorcowego przekładu „Krytyki czystego rozumu” Immanuela Kanta.
„Choć sam był racjonalistą, przez lata korespondował z Edytą Stein, a wśród
jego uczniów znaleźli się Karol Wojtyła czy Józef Tischner” – napisano w
dokumencie.

 TEODOR AXENTOWICZ
Bogaty dorobek artystyczny Teodora Axentowicza uwzględnia dzieła o tematyce
historycznej, portrety, sceny rodzajowe, martwą naturę i pejzaże. Tworzył również
grafiki, projektował mozaiki, plakaty i witraże. Za swe dokonania w 1923 roku został
odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polskiej, w 1929 roku medalem Dziesięciolecia Odrodzonej Polski,
a w 1936 roku Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą i Wielką Wstęga Orderu Odrodzenia
Polski. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że Teodor Axentowicz
dobrze zasłużył się Ojczyźnie i oddaje mu hołd w 160. rocznicę Jego urodzin”
– napisano w uchwale.
Izba podjęła także uchwałę ustanawiającą 2020 Rokiem
BITWY WARSZAWSKIEJ, decydującego starcia wojny polsko-bolszewickiej.
„Bohaterskie Wojsko Polskie na czele z Marszałkiem Józefem Piłsudskim,
wspieranym m.in. przez szefa sztabu generalnego – generała Tadeusza
Jordan-Rozwadowskiego,
obroniło
niepodległość
Polski.
Zwycięstwo
przekreśliło też plany rozszerzenia rewolucji bolszewickiej na Europę
Zachodnią” – podkreślono w tekście dokumentu. Przypomniano także słowa
Prezydenta RP, prof. Lecha Kaczyńskiego, który w przeddzień Święta Wojska
Polskiego w 2009 roku mówił: „W tych sierpniowych dniach decydował się nie
tylko los naszego kraju, ale i całego kontynentu. Była to chwila wielkiej
narodowej próby, którą Polacy przebyli zwycięsko. Wreszcie solidarność i
ofiarność całego społeczeństwa, które w tym dramatycznym momencie
porzuciło spory i podziały. Wielka, wspaniała lekcja 15. sierpnia 1920 roku
powinna być dla nas zawsze aktualna i pouczająca”.

SŁOWO KRAJOWEGO MODERATORA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Ks. Jacek Gancarek z archidiecezji częstochowskiej, proboszcz w parafii p.w. NMP
Różańcowej w Myszkowie-Mrzygłodzie, dotychczasowy diecezjalny moderator
i dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych, został wybrany na Krajowego Moderatora
zgodnie ze statutem podczas XIV Konferencji Diecezjalnych Moderatorów Żywego
Różańca, która odbywała się 14. marca 2019 roku w Warszawie-Rembertowie.
RÓŻAŃCOWA MISJA
Wielu stawia mi pytanie jako nowemu moderatorowi krajowemu Żywego Różańca:
w którą stronę teraz pójdzie rozwój Żywego Różańca?
Odpowiedź jest jedna i wciąż taka sama. Moja służba w Stowarzyszeniu będzie,
bo musi być, kontynuacją programu duchowego, jaki nakreśliła założycielka
Żywego Różańca, sługa Boża Paulina Jaricot:
„Uczynić Różaniec modlitwą wszystkich”.
By tak się stało, pierwszym i najważniejszym zadaniem dla nas jest codzienna i ufna
modlitwa różańcowa. Mamy być ludźmi nieustannej modlitwy,
bo modlitwa to oddech dla duszy.
Codzienna modlitwa będąca spotkaniem z Bogiem jest zawsze okazją
do tego, by wyprosić także łaski dla naszych bliźnich.
Zrozumieć istotę Różańca, czym jest ta modlitwa i jak wielka jest jej wartość,
można tylko przez własne doświadczenie, którego nie jest w stanie zastąpić żaden,
chociażby najbardziej wnikliwy wykład czy referat. Wszelkie próby poznania tej
modlitwy nieoparte na własnej praktyce pozwolą jedynie na dotarcie do jej
„technicznych”, czysto zewnętrznych aspektów, ale nie umożliwią w pełni zrozumienia
tego, co jest w niej najistotniejsze.
Wielką wartość Różańca jako modlitwy wszystkich ludzi i całego świata dostrzegła
Paulina Jaricot, która w 1822 roku założyła Dzieło Rozkrzewiania Wiary.
Jego zadaniem była uniwersalna pomoc misjom.
W 1826 roku utworzyła natomiast wspólnotę Żywego Różańca jako narzędzie
współpracy misyjnej i jako zaplecze modlitewne dla misji.
Należy więc pamiętać, że Żywy Różaniec powstał dla misji.
I właśnie dlatego tam, gdzie jest Żywy Różaniec,
nie może zabraknąć modlitwy za dzieło misyjne Kościoła.
ks. Jacek Gancarek –Krajowy Moderator Żywego Różańca
Nie bójmy się jednak modlić również w naszych sprawach powszednich. Nie
tylko dlatego, że Bóg jest Ojcem całego człowieka, a Jego miłość do nas nie ogranicza
się przecież wyłącznie do spraw ostatecznych. Módlmy się także o zdrowie i o zdanie
egzaminu, bo dobra modlitwa pomoże nam również na nasze sprawy powszednie
patrzeć okiem Bożym.
Gdy odmawiamy różaniec, to łączymy się ze wszystkimi odmawiającymi tę
szczególną modlitwę i wtedy ma ona niezwykłą moc. Jeżeli tylko sami
odmawialibyśmy różaniec, to pewnie nie miałby on tak ogromnej mocy. Musimy sobie
uświadomić, że odmawiają go tysiące, miliony ludzi na całym świecie. Modlą się w
podobnych intencjach, dlatego to jest tak niezwykle ważne, potężne i skuteczne.
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EWANGELIZACYJNA
Za chrześcijan, wyznawców innych religii oraz ludzi dobrej woli,
aby umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie.
„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli” (por. Łk 2, 14).
Jak podaje ewangelista Łukasz, taki właśnie hymn wyśpiewują w obecności pasterzy
chóry anielskie po narodzeniu Jezusa. Bóg dał każdemu wolną wolę, która wybierając
dobro, niesie ze sobą pokój. Jakże potrzeba dzisiaj „ludzi dobrej woli”,
którzy będą wybierać miłość i sprawiedliwość zamiast wojny i nienawiści.
Dla chrześcijanina wybór Chrystusa i pójście drogą Ewangelii jest wyborem królestwa
„sprawiedliwości, miłości i pokoju”.
ks. Szymon Mucha - „Różaniec” nr 1/2020
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Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę
wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii,
o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.
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Módlmy się:
 o Boże wspomożenie, zdrowie i siły dla Ojca Świętego Franciszka na czas trudu
kierowania Kościołem;
 o duchową i materialną odpowiedzialność za dzieła misyjne Kościoła;
 za naszą Ojczyznę, zwłaszcza o mądrość, roztropność i odpowiedzialność dla
rządzących Polską;
 o zdrowie, potrzebne łaski i umocnienie w Duchu Świętym oraz opiekę Matki Bożej
Fatimskiej w NOWYM 2020 ROKU dla kapłanów posługujących w naszym
Sanktuarium i dla kapłanów pochodzących z naszej parafii;
 dziękczynnie za dar Wspólnoty oraz o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej Fatimskiej dla członków Żywego Różańca i ich Rodzin;
 za wszystkich Parafian, aby otworzyli drzwi Chrystusowi, przyjmując kolędowe
błogosławieństwo na NOWY 2020 ROK;
 za prześladowanych chrześcijan i za nękanych różnymi konfliktami zbrojnymi;
 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski i dary Ducha
Świętego dla s. Emmanueli CSL, przygotowującej się do złożenia ślubów
wieczystych;
 o nawrócenie grzeszników, zwłaszcza dzieci, wnuków i prawnuków z naszych
rodzin oraz o rychły triumf Niepokalanego Serca Maryi;
 o rychłą beatyfikację czcigodnych Służebnic Bożych: Matki Teresy Kierocińskiej –
Matki Zagłębia oraz Pauliny Marii Jaricot;

 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski i dary Ducha
Świętego a zwłaszcza o nowe powołania w Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek;
 o ulgę w cierpieniu, siłę w dźwiganiu krzyża, dar nadziei i cierpliwość w znoszeniu
trudów choroby oraz łaskę zdrowia dla wszystkich chorych członków Wspólnoty
Żywego Różańca;
 za samotnych, bezdomnych, bezrobotnych oraz będących w jakiejkolwiek
potrzebie o nieustanną opiekę i wspomożenie Matki Bożej Fatimskiej;
 za ludzi zniewolonych nałogami, aby Bóg obdarzył ich niezbędną mocą do tego by
mogli oprzeć się pokusom nałogu i zniszczyć w sobie złe skłonności;
 o uzdrowienie małżeństw przeżywających kryzysy i zagrożonych rozpadem;
 o pomyślny przebieg leczenia i łaskę powrotu do zdrowia dla Zofii Kwoka;
 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, ulgę w cierpieniu i łaskę poprawy
zdrowia dla Anny i Jana Spyrków;
 o Bożą opiekę oraz o łaskę pocieszenia i umocnienia w wierze, nadziei i miłości
dla Sylwii po utracie poczętego dzieciątka;
 o powrót do zdrowia po wypadku dla Janiny Węgrzyńskiej;
 o pomyślny przebieg badań, dalszego leczenia i łaskę powrotu do zdrowia dla
Barbary Młynek;
 o pomyślny przebieg dalszego leczenia i łaskę powrotu do zdrowia dla Lucyny
Sadowskiej;
 o pomyślny przebieg leczenia i łaskę powrotu do zdrowia dla 6-letnej Zuzi;
 o pomyślny przebieg leczenia i laskę powrotu do zdrowia dla Adama;
 o łaskę cierpliwości w znoszeniu trudów choroby dla Juliana;
 o pomyślny przebieg dalszego leczenia i łaskę powrotu do zdrowia po operacji
głowy dla Kazimierza;
 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie dla Teresy;
 dziękczynnie za pomyślny przebieg operacji oraz o łaskę powrotu do zdrowia dla
Zygmunta;
 o dobre znoszenie chemioterapii i skuteczne efekty tego leczenia oraz o łaskę
powrotu do zdrowia dla Klaudii;
 o ulgę w cierpieniu, skuteczne leczenie nowotworu i złamania oraz powrót do
zdrowia dla Igi;
 o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Macieja oraz o
pocieszenie, zdrowie i siły dla jego żony Renaty i dzieci - zwłaszcza 7. letniego
synka oraz o opiekę Matki Bożej dla całej Rodziny;
 o pokój w sercu, otwarcie się na działanie Ducha Świętego, zgodę w małżeństwie i
rodzinie Ani i Artura;
 o łaskę zdrowia oraz Miłosierdzia Bożego dla Wiesławy;
 o łaskę cudu uzdrowienia dla Elżbiety Popławskiej;
 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Anny Hoffman;
 o łaskę nawrócenia dla Bartosza, opiekę Maryi oraz siłę, cierpliwość i nadzieję dla
rodziców;
 o pomyślny przebieg rehabilitacji i łaskę powrotu do zdrowia dla Krystyny;
 o przemianę serca i o łaskę pogodzenia się z rodzicami dla Marty;
 o pomyślny przebieg rehabilitacji dla Igorka i Rysia;
 o dary ducha Świętego i wytrwałość w leczeniu choroby alkoholowej dla
Mirosława;

 o pomyślny przebieg leczenia i łaskę uzdrowienia dla Marii, Stanisława, Damiana,
Piotra, Elżbiety i Antoniny - jednocześnie z podziękowaniem i uwielbieniem
Bożego Miłosierdzia za dotychczasowe łaski i przebieg leczenia;
 o cud uzdrowienia dla: Stanisława, 12-letniego Oliwera z choroby genetycznej,
Krystyny z czerniaka, Ilony i Kuby z glejaka, Marii, Mateusza i Pawła z mięsaka,
Henryka z raka płuc, Marty z raka piersi, Angeliki z nowotworu oraz wiarę,
nadzieję i siłę w znoszeniu trudów choroby dla nich i ich bliskich;
 o Boże Miłosierdzie i łaskę nawrócenia dla Joanny, Mirosława, Pawła i Andrzeja
oraz łaskę przebaczenia, pojednania i zgody w rodzinie;
 o łaskę wytrwania w czystości, cudu uzdrowienia, wyjścia z uzależnień i
problemów finansowych oraz uporządkowania życia dla Piotra;
 o łaskę rozwiązania trudnych problemów finansowych i życiowych, zdrowie,
pocieszenie, nadzieję i siłę w ich znoszeniu dla Antoniny;
 o pomyślny przebieg leczenia trudnej choroby i łaskę zdrowia dla Grażyny;
 o szczęśliwy przebieg zabiegu i powrót do zdrowia dla Marii Nowakowskiej;
 o ulgę w cierpieniu, skuteczne leczenie i powrót do zdrowia dla Dominiki;
 o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Urszuli Kmet oraz Lidii Słabosz;
 o łaskę życia i zdrowia dla dwuletnich bliźniaków: Cypriana i Borysa;
 o łaskę nawrócenia i otwarcia się na Jezusa dla syna Adriana;
 o łaskę zdrowia dla 3-letniej Hani, Piotra, Oli i Kazimiery;
 o Bożą pociechę w utrapieniu, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Tamary i
jej dzieci;
 o pomyślny przebieg dalszego leczenia i łaskę zdrowia dla Zdzisława, Anny i
Barbary;
 o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla 14-letniego Piotra;
 o Bożą pomoc w uwolnieniu z nałogu alkoholowego dla Krzysztofa, Roberta i
Grzegorza oraz opiekę Matki Bożej dla ich rodzin;
 o łaskę wiary i uzdrowienie dla Konrada;
 o łaskę nawrócenia dla Agnieszki, Marcina oraz dla Krzysztofa;
 o zdrowie i pomyślny przebieg ciąży dla Joanny;
 o łaskę upragnionego potomstwa dla Karoliny i Krystiana, Agnieszki i Mirosława,
Agaty i Jakuba, Agnieszki i Michała, Sylwii i Tomasza, Beaty i Marka, Haliny i
Roberta, Ani i Rafała, Doroty i Waldka, Małgosi i Przemka oraz dla Ani i Artura;
 o Boże Miłosierdzie i łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych dla
zmarłych członków Żywego Różańca oraz za dusze w czyśćcu cierpiące;
 o Boże Miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Antoniny Mrozińskiej z
Róży św. Marii Magdaleny oraz o łaskę pocieszenia w żałobie dla Rodziny;
 o Boże Miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Edmunda Mroczka oraz o
łaskę pocieszenia w żałobie dla Rodziny;
 o Boże Miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Andrzeja Hałasa oraz o
łaskę pocieszenia w żałobie dla żony Ireny i Rodziny;
 o Boże Miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Beaty Kazik oraz o łaskę
pocieszenia w żałobie dla Rodziny;
 o Boże Miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Józefa oraz o łaskę
pocieszenia w żałobie dla Rodziny;
 o wysłuchanie wszystkich intencji osób, które prosiły nas o modlitwę i którym
obiecaliśmy naszą modlitwę.

PRZED NAMI NOWY ROK
Każdy NOWY ROK - jak zresztą wszystko, co
nowe - rodzi w nas pytania: jaki on będzie,
czy będzie lepszy od tego, który minął?
Patrzymy w przyszłość z nadzieją, ale często
także z obawą, bo nie wiemy, co ona nam
przyniesie.
W naszym katolickim kalendarzu pierwszy
dzień NOWEGO ROKU jest uroczystością
Świętej Bożej Rodzicielki i równocześnie zakończeniem oktawy uroczystości
Bożego Narodzenia. I to pozwala wchodzić w ten NOWY ROK z chrześcijańską
nadzieją. Bo Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał wśród nas. Obiecał, że pozostanie z
nami aż do skończenia świata i rzeczywiście jest obecny. Świadomość tej
obecności, jej nieustanne odkrywanie w konkretnych sytuacjach życiowych, napełnia
serce człowieka głębokim pokojem i pewnością wiary wyrażoną tak doniośle w
słowach św. Pawła Apostoła:
"Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam”?
Niech więc w tym NOWYM 2020 ROKU wszystkim nam towarzyszy nieustannie
świadomość miłującej obecności Boga zatroskanego o człowieka,
zatroskanego o każdego z nas.
Niech doświadczenie Jego miłości natchnie nas odwagą
do kształtowania własnej historii i historii całego świata według Bożego porządku.
Niech Chrystusowy pokój rządzi naszymi sercami i niech rozlewa się obficie na
wszystkich, których Bóg w tym roku postawi na naszych drogach.
Niech Święta Boża Rodzicielka Maryja otacza nas swoją matczyną opieką!

*******
4. stycznia – PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
„Przynajmniej ty staraj się mnie pocieszyć i przekaż
wszystkim, że w godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z
wszystkimi łaskami tym, którzy przez 5 miesięcy w pierwsze
soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię Św., odmówią
jeden różaniec i przez 15 minut rozmyślania nad piętnastu
tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji
zadośćuczynienia”.
Matka Boża do s. Łucji – 10. grudnia 1925 roku
W naszym Sanktuarium NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA
propagowane jest na łamach BIULETYNU od połowy 2014 roku. Wtedy właśnie,
podczas II Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca na Jasnej Górze, ks. Szymon

Mucha, ówczesny Krajowy Moderator Żywego Różańca, w słowie skierowanym do
pielgrzymów tak mówił między innymi:
„… w ten sposób wielkie rzesze członków Żywego Różańca, w każdą
pierwszą sobotę miesiąca powinny również odprawiać nabożeństwo
wynagradzające Pierwszych Sobót Miesiąca. Byłoby to zarazem
wypełnienie testamentu, jaki pozostawił nam św. Jan Paweł II.”
Podjęliśmy ten apel i od września 2014 roku, każdy kto tylko chciał mógł włączyć się do
wspólnotowej modlitwy wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, prowadzonej w każdą
pierwszą sobotę miesiąca w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Od grudnia ubiegłego roku
NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA
odprawiane jest w kościele i rozpoczyna się o godz. 17.
Wsłuchując się w słowa prośby Matki Bożej wypowiedziane do Siostry Łucji,
ale adresowane do każdego z nas,
bądźmy wszyscy razem w pierwsze soboty miesiąca przy
Niepokalanym Sercu, by pocieszyć zbolałe Serce Maryi.

*******

6. stycznia - uroczystość Objawienia Pańskiego zwanego w polskiej tradycji
świętem Trzech Króli.
Z uroczystością Objawienia Pańskiego wiąże się zwyczaj święcenia złota, kredy i kadzidła.

Od kilku lat sklepik parafialny ułatwia nabycie tzw.
zestawów kadzidlanych, wykonywanych przez wolontariuszy i
podopiecznych Dzieła Pomocy Ojca Pio w Krakowie,
w których znajduje się
kreda, kadzidło i węgielek oraz kalendarzyk na 2020 rok.
Zestawy te można nabywać za dobrowolną ofiarę, która wspiera
inicjatywy pomocowe Dzieła Pomocy Ojca Pio w Krakowie.

Każdy może poczuć się jak Kacper, Melchior i Baltazar
oraz złożyć ofiarę Jezusowi ukrytemu w najuboższych.
Od 8. lat organizowane są na ulicach polskich miast
ORSZAKI TRZECH KRÓLI. Jest to nowa, świecka
tradycja, która cieszy się coraz większą popularnością.
Jest jednocześnie symboliczną manifestacją przywiązania
do życia zgodnego z zasadami wiary i wartości
chrześcijańskich. Również w Sosnowcu, już po raz szósty
ORSZAK TRZECH KRÓLI przejdzie ulicami miasta.
Tegoroczne hasło ORSZAKU TRZECH KRÓLI 2020 jest fragmentem refrenu utworu
„Dzisiaj W Betlejem”, jednej z najczęściej śpiewanych polskich kolęd:
„Cuda, cuda ogłaszają.”

Orszak podobnie jak w poprzednich latach rozpocznie się Mszą św. i wyruszy z
czterech sosnowieckich parafii:
Zagórze - Parafia św. Floriana - msza o godz. 9:30,
Dańdówka - Parafia p.w. św. Jacka - msza o godz. 9:30,
Zagórze - Parafia NMP Różańcowej - msza o godz. 10:00,
Klimontów - Parafia Chrystusa Króla - msza o godz. 10:00.
Na Placu Papieskim będziemy świadkami odegranej sceny Walki Dobra ze złem,
Pokłonu Pasterzy, Pokłonu Trzech Króli, będziemy mogli włączyć się w śpiew kolęd,
będziemy wspominać Cud nad Wisłą, wrócimy pamięcią do osoby św. Jana Pawła II
oraz do Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzieci ucieszą się widokiem
żywej szopki. Pasterze przybędą z owieczkami, królikami i osiołkiem. Będzie można
posilić się ciepłą zupą i ciepłą herbatą.
Na Plac Papieski królowie przybywają o godz. 11,30. Uroczystości na placu potrwają
do godz. 13. Spotkanie zakończy się wspólnym odtańczeniem poloneza, który
poprowadzą pary ubrane w tradycyjne stroje szlacheckie.
Wszystkich serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania
i włączenia się w radosne przeżywanie tego wydarzenia !
Trzej Królowie czczeni są jako patroni podróżujących, pielgrzymów, handlowców,
właścicieli gospód oraz kuśnierzy.

*******

9. stycznia to ważny dzień dla Żywego Różańca. W tym dniu 1862
roku w Lyonie, w nędzy i opuszczeniu zmarła czcigodna Sługa Boża
Paulina Maria Jaricot, założycielka Dzieła Rozkrzewiania Wiary i
Żywego Różańca. Nie ustawajmy w modlitwie o cud za jej
wstawiennictwem, potrzebny do beatyfikacji.

Modlitwa o Jej beatyfikację:
Panie Jezu Chryste, Ty po Zmartwychwstaniu powiedziałeś do Apostołów „Idźcie na
cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Ty poprzez wieki duchem
głoszenia Dobrej Nowiny napełniasz swoich wyznawców, a spośród nich wybrałeś
Paulinę Jaricot i natchnąłeś ją, by całkowicie poświęciła się współpracy misyjnej,
zakładając Dzieło Rozkrzewiania Wiary i Żywy Różaniec. Spraw by za jej przykładem
jak najwięcej chrześcijan płonęło duchem głoszenia Ewangelii, objawiając Twoją
nieskończoną miłość.
Za wstawiennictwem czcigodnej sługi Bożej Pauliny udziel mi łaski………, o którą
szczególnie Cię proszę. Zechciej ją wsławić cudownym znakiem, aby Kościół, który
uznał heroiczność jej cnót, mógł rychło zaliczyć ją w poczet błogosławionych. Który
żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

O łaskach otrzymanych za przyczyną sł. Bożej Pauliny Jaricot prosimy poinformować :
Papieskie Dzieła Misyjne, Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa.

*******

W tym, miejscu przypomnimy, że trwamy w Wielkiej Nowennie Różańcowej
przygotowującej nas do jubileuszu 200-lecia założenia Żywego Różańca. Pierwszy rok
Nowenny przebiegał pod hasłem „Tajemnice Jezusa i Maryi drogą do dojrzałego życia
duchowego”. Rok 2019 - drugi rok nowenny skoncentrowany był na temacie
„Duchowość sługi Bożej Pauliny M. Jaricot – założycielki Żywego Różańca i Dzieła
Rozkrzewiania Wiary”, zaś obecny rok 2020 będziemy przeżywać pod hasłem „Żywy
Różaniec znakiem jedności z Ojcem Świętym i Kościołem”.
Nowenna zakończy się w roku 2026. Będzie on przeżywany pod hasłem „Różaniec
modlitwą o Boże Miłosierdzie dla świata”.

*******

12. stycznia – święto Chrztu Pańskiego, w kalendarzu liturgicznym kończy się
okres Bożego Narodzenia, choć w polskiej tradycji jeszcze do 2. lutego śpiewa się
kolędy i nie rozbiera się szopki.
W tym dniu zapraszamy wszystkich parafian na półgodzinną adorację Dzieciątka Jezus
w Żłóbku, by krótką modlitwą i wspólnym śpiewem kolęd wyrazić wiarę w tajemnicę
Wcielenia Syna Bożego, uwielbiać Go i dziękować za wszelkie otrzymane łaski.
Adoracja Dzieciątka Jezus połączona z parafialnym kolędowaniem
trwać będzie od godz. 10,30 do godz. 11.
Dlatego zachęcamy by osoby, które planują udział w Eucharystii o godz. 9,30
zarezerwowały sobie jeszcze pół godziny po Mszy św. na udział w adoracji, a osoby,
które planują udział w Eucharystii o godz. 11 zaplanowały wcześniejsze przyjście do
kościoła (na godz. 10,30) by móc radośnie kolędować Dzieciąteczku.

*******

STYCZEŃ to też czas wizyt duszpasterskich w
naszych
domach,
czyli
tak
zwanej
kolędy. Nieprzypadkowo kolęda odbywa się po świętach
Bożego Narodzenia, kiedy to wspominamy przyjście Boga
na ziemię. Okres Bożego Narodzenia jest czasem
pogłębienia więzi z Bogiem, z rodziną, jak również z
parafią. Kolęda jest oficjalną wizytą duszpasterską, dlatego
przyjęcie kapłana w naszych domach jest wyrazem naszej wiary i przywiązania do
Kościoła i duszpasterzy. Kolęda jest doskonałą okazją ku temu, aby lepiej się poznać,
aby przełamać anonimowość, aby wymienić swoje uwagi czy spostrzeżenia dotyczące
życia parafialnego, czy też życia konkretnej rodziny.
Odwiedziny duszpasterskie to spotkanie kapłana z parafianami, to wspólne
dziękczynienie za otrzymane łaski i prośby o błogosławieństwo w Nowym Roku.
Dlatego też znaczymy drzwi naszych mieszkań inicjałami
C+M+B 2020 co znaczy "Christus Mansionem Benedicat"
czyli "Niech Chrystus błogosławi to mieszkanie
przez cały rok 2020”.

PLAN MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu
W styczniu modlitwę różańcową poprowadzą:
07
13
20
27

–
–
–
–

11.
18.
25.
31.

stycznia
stycznia
stycznia
stycznia

-

Róża
Róża
Róża
Róża

św. Marii Magdaleny
św. Maksymiliana
św. Józefa
Świętej Rodziny

Zapraszamy i zachęcamy do wspólnej modlitwy.
Wstawiennicza modlitwa różańcowa
w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu
prowadzona jest zasadniczo po rannej Mszy św.
Wyjątkowo w dniach 27 – 31. stycznia będzie prowadzona
przed wieczorną Mszą św. i rozpoczynać się będzie o godz. 17.

MSZE ŚW. w styczniu, na które serdecznie ZAPRASZAMY:
1. stycznia o godz. 9,30 - w intencji Zofii NOWAK z racji 94. Urodzin.
2. stycznia o godz. 18 – z racji I czwartku modlimy się za kapłanów.
4. stycznia o godz. 18 - w intencji wspólnoty Żywego Różańca
(I sobota miesiąca – zmiana tajemnic różańcowych).
oraz
1. lutego o godz. 18 - w intencji wspólnoty Żywego Różańca
(I sobota miesiąca – zmiana tajemnic różańcowych).

W dniu 14. grudnia odeszła do domu Dobrego Ojca w Niebie
śp. Antonina Mrozińska z Róży św. Marii Magdaleny.
Zmarłą siostrę z naszej Wspólnoty zachowamy w pamięci i w modlitwie.
Msza św. o zbawienie wieczne Jej duszy, zamówiona przez
Żywy Różaniec, odprawiona będzie
w dniu 12. lutego 2020 roku o godz. 18.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

W intencji śp. Antoniny Mrozińskiej będzie odprawiona również
Msza św. 1. lutego 2020 r. o godz. 7,30
zamówiona przez Różę św. Marii Magdaleny.
REDAKCJA: Rada Żywego Różańca i Teresa Duszyc z Róży św. Rity

