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RÓŻANIEC – odmawiajmy nie tylko w październiku. 
Kościół Katolicki posiada dwie modlitwy, które zdolne są 

wstrząsnąć niebem i ziemią.  

Są to: Najświętsza Ofiara Eucharystyczna i Różaniec.  

Ofiara Eucharystyczna jest modlitwą Syna Bożego.  

RÓŻANIEC jest modlitwą Matki Bożej. 

Ona przyniosła nam tę modlitwę z nieba i nauczyła nas,  

jak ją odmawiać. Z różańcem w ręku zjawiała się podczas 

wielkich objawień w Lourdes, Gietrzwałdzie, Fatimie                 

i zachęcała do odmawiania Różańca.  

Naszym obowiązkiem jest spełnić życzenie Matki Najświętszej  

i wpleść Różaniec w codzienne życie. 
 

Odmawiając RÓŻANIEC rozmawiamy z Maryją, powierzamy 

Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje. 

Prosimy o to, by pomagała nam odczytać Boże plany  

i by wypraszała u Syna łaskę potrzebną  

do wiernego ich wypełniania. 
 

Módlmy się więc na różańcu! 

 Módlmy się, by Matka Boża Różańcowa błogosławiła nas,  

nasze rodziny, i cały świat swoim kochającym matczynym spojrzeniem  

oraz nieustannie płonącym Niepokalanym Sercem. 
 
 

Pamiętajmy też i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca,  

w kościele lub w kaplicy w sposób ciągły z rozważaniem tajemnic i zapowiadaniem       

ich wg zaleceń Ojca Świętego Jana Pawła II, ukazanych w liście apostolskim         

Rosarium Virginis Mariae, można każdego dnia uzyskać odpust zupełny  

pod zwykłymi warunkami. 

 

Korzystajmy więc z tych duchowych dobrodziejstw,  
jakimi może nas Kościół obdarzyć. 

 
 

W październiku jest ku temu szczególna okazja bowiem miesiąc ten jest poświecony 

modlitwie różańcowej poprzez tradycję odprawiania nabożeństw różańcowych. 
 

W naszym Sanktuarium NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE  

odprawiane będą codziennie  

po wieczornej Mszy św. oraz w niedziele o godz. 16. 
 

 

Warto w tym miejscu podkreślić, że RÓŻANIEC w naszym Sanktuarium jest rozważany 

NIE  TYLKO  W  PAŹDZIERNIKU.  
 

Codziennie - z wyjątkiem świąt, pierwszego piątku i pierwszej soboty, 

 po każdej porannej Mszy św. w naszym kościele trwa modlitwa różańcowa 

prowadzona przez członkinie poszczególnych Róż Różańcowych.  

Jest to nasza odpowiedź na prośbę Maryi z Fatimy: 
 

„Módlcie się, módlcie się wiele. Odmawiajcie codziennie różaniec.  

Pomóżcie zwyciężyć Memu Niepokalanemu Sercu!” 
 

 

>  Zapraszamy i zachęcamy do wspólnej modlitwy  <  



      PPPAAAPPPIIIEEESSSKKKIIIEEE      IIINNNTTTEEENNNCCCJJJEEE         

   ŚŚŚWWWIIIAAATTTOOOWWWEEEJJJ      SSSIIIEEECCCIII      MMMOOODDDLLLIIITTTWWWYYY   
      

>   O Kościół otwarty na wszystkich   < 

 

 

Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej 

głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, 

doświadczając coraz bardziej synodalności. 
 

Kościół nie jest anonimową zbiorowością, ale wspólnotą osób połączonych więzami 

chrztu świętego, gromadzących się przy ołtarzu niedzielnej Eucharystii.                    

Jest domem miłujących się ludzi, otwartym na wszystkich, którzy zagubili drogę          

do Jezusa, bądź jeszcze Go nie poznali. W domu Kościoła konieczna jest troska              

o każdego człowieka. O jego godność, prawo do życia oraz prawo do wychowania             

na fundamencie wiary. Człowiek najpełniej doświadcza Kościoła i spotyka się z nim        

w swojej parafii. Módlmy się zatem – jak prosi o to papież Franciszek - by każda parafia 

była miejscem solidarności, braterstwa i otwartości na każdego człowieka. 
 

 

 
 

  

IIINNNTTTEEENNNCCCJJJAAA      KKKRRRUUUCCCJJJAAATTTYYY      RRRÓÓÓŻŻŻAAAŃŃŃCCCOOOWWWEEEJJJ   

zzzaaa   OOOJJJCCCZZZYYYZZZNNNĘĘĘ   

   

   

IIINNNTTTEEENNNCCCJJJEEE      PPPAAARRRAAAFFFIIIAAALLLNNNEEE   

MMóóddllmmyy  ssiięę::  

 o uwolnienie z mocy złego ducha wszystkich grzeszników świata; 

 o Boże wspomożenie, zdrowie i siły dla Ojca Świętego Franciszka na czas trudu 

kierowania Kościołem zwłaszcza w tym trudnym czasie;  

 za prześladowanych chrześcijan i za nękanych różnymi konfliktami zbrojnymi;  

 o cud przemiany serc, zakończenie wojny na Ukrainie i łaskę pokoju w Polsce, Europie 

i na całym świecie; 

 o mądrość, roztropność i odpowiedzialność dla rządzących Polską oraz o moralne 

odrodzenie naszego narodu;  

 o duchową i materialną odpowiedzialność za dzieła misyjne Kościoła;  

 o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne zwłaszcza z naszej parafii; 



 o zdrowie, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla kapłanów posługujących            

w naszym Sanktuarium;  

 o pomyślny przebieg dalszego leczenia dla ks. kan. Stanisława Łypa; 

 o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego 

oraz liczne nowe powołania zakonne dla Sióstr Karmelitanek; 

 o rychłą beatyfikację czcigodnej Sługi Bożej Matki Teresy Kierocińskiej;  

 o błogosławione owoce beatyfikacji Sługi Bożej Pauliny Jaricot; 

 dziękczynnie za dar Wspólnoty oraz o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej Fatimskiej dla członków Żywego Różańca i ich Rodzin; 

 o dalszy rozwój Żywego Różańca w Polsce, a zwłaszcza w naszej Parafii; 

 o ulgę w cierpieniu, siłę w dźwiganiu krzyża, dar nadziei i cierpliwość w znoszeniu 

trudów choroby oraz łaskę zdrowia dla wszystkich chorych członków Żywego Różańca;  

 za samotnych, bezdomnych, bezrobotnych oraz będących w jakiejkolwiek potrzebie   

o nieustanną opiekę i wspomożenie Matki Bożej Fatimskiej;  

 o nawrócenie grzeszników, zwłaszcza dzieci, wnuków i prawnuków z naszych rodzin 

oraz o rychły triumf Niepokalanego Serca Maryi; 

 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            

oraz o miłość i zgodę w rodzinach; 

 o zdrowie i siły dla Wojowników Maryi prowadzących prace remontowe przy oratorium 

bł. ks.Jerzego Popiełuszki, o pomyślny przebieg tych prac oraz o hojnych darczyńców;  

 dziękczynnie za łaskę potomstwa i szczęśliwe rozwiązanie Małgosi oraz z prośbą         

o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Boże Fatimskiej dla nowonarodzonego 

Roberta i jego rodziców;  

 o mądrość w podejmowaniu decyzji dla lekarzy prowadzących oraz o powrót do 

zdrowia dla Małgosi Kabały; 

 o Boże błogosławieństwo oraz łaskę szybkiego powrotu do zdrowia po operacji dla 

Haliny Kontowicz; 

 o pomyślny wynik biopsji, skuteczny przebieg leczenia i łaskę powrotu do zdrowia              

dla Floriana Joniaka;  

 o skuteczne leczenie i łaskę powrotu do zdrowia dla Mariana Wojciechowskiego,      

dla Janiny, dla Agaty, dla Mieczysławy Grochalskiej oraz dla Tadeusza;  

 o światło dla lekarzy, pomyślny przebieg leczenia i powrót do zdrowia dla Barbary,      

dla Elżbiety Repelewicz, dla Patrycji, dla Joanny i Pawła oraz dla Zofii Bogackiej; 

 o powrót do zdrowia po operacji dla Wandy; 

 o powrót do zdrowia po operacji dla Urszuli; 

 o Bożą pomoc w pokonaniu kryzysu w małżeństwie i o miłość i zgodę w rodzinie; 

 o światło Ducha Świętego dla lekarzy, skuteczne leczenie i łaskę powrotu do zdrowia 

dla Dominiki oraz pomyślne rozwiązanie trudnych spraw rodzinnych; 

 o pokonanie choroby nowotworowej i łaskę powrotu do zdrowia w rodzinie Andriejuk; 

 o trafną diagnozę, pomyślne leczenie i powrót do zdrowia dla Anny Banek; 

 o łaskę powrotu do zdrowia po udarze dla Kazimiery Skotnicznej; 

 o pomyślny przebieg badań i leczenia oraz powrót do zdrowia dla Marii Musialik; 

 za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej i św. Rity o szczęśliwe zakończenie 

sprawy Bogu wiadomej; 



 o Boże błogosławieństwo, pomyślny przebieg leczenia choroby nowotworowej i łaskę 

powrotu do zdrowia dla Klaudii Nowopolskiej; 

 o zdrowie i Boże wspomożenie dla córki Danuty oraz pomyślne rozwiązywanie 

trudnych spraw w rodzinie wnuczki Agnieszki; 

 o światło dla lekarzy w rozpoznaniu choroby i podjęcie skutecznego leczenia           

oraz łaskę powrotu do zdrowia dla Krystyny I.; 

 o zdrowie duszy i ciała dla Beaty i Renaty; 

 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji dla Maryli; 

 o pomyślny przebieg rehabilitacji i łaskę powrotu do zdrowia dla Macieja; 

 o cud uzdrowienia 4-ro letniego Mikołaja z guza mózgu; 

 o dobrą diagnozę w leczeniu i powrót do zdrowia dla Kamili; 

 o pomyślny przebieg leczenia i łaskę powrotu do zdrowia dla Wiesławy Białas         

oraz o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla jej mamy i całej Rodziny; 

 o Boże prowadzenie, łaskę zrozumienia i akceptacji swojej choroby oraz o powrót     

do zdrowia dla Lucynki; 

 o łaskę zdrowia dla Józefa Lulek;  

 o ulgę w cierpieniu i światło Ducha Świętego dla lekarzy w diagnozowaniu i leczeniu 

choroby oraz łaskę powrotu do zdrowia dla Marii Barzyk; 

 o łaskę zdrowia, wiarę i zaufanie Bożemu Miłosierdziu dla Jakuba; 

 o Boże błogosławieństwo i powrót do zdrowia dla Krystyny Stępnickiej; 

 o pomyślny przebieg leczenia i łaskę powrotu do zdrowia dla Klaudii; 

 o pomyślny przebieg zabiegu i rehabilitacji dla Haliny Kubańskiej; 

 o pomyślne wyniki badań, światło dla lekarzy w dalszym diagnozowaniu i łaskę 

powrotu do zdrowia dla Genowefy Lasek; 

 o Boże błogosławieństwo, zdrowie, siły i potrzebne łaski dla Anny Kika oraz o łaskę 

poprawy zdrowia dla Mieczysława Kika; 

 o pomyślny przebieg leczenia i uzdrowienie oczka dla Oli; 

 o Boże błogosławieństwo, pomyślny przebieg dalszego leczenia i łaskę powrotu        

do zdrowia dla Anny i Jana Spyrków; 

 o Boże wspomożenie i łaskę pokonania choroby nowotworowej oraz skuteczne         

jej wyleczenie dla Anity Smolarskiej; 

 o Boże błogosławieństwo i wspomożenie w leczeniu trudnej choroby dla Anny; 

 o łaskę zdrowia i pomyślny przebieg leczenia po operacji oczu dla Władysława; 

 o skuteczne leczenie i łaskę powrotu do zdrowia dla Zofii Kwoka; 

 o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi, potrzebne łaski, a zwłaszcza powrót             

do zdrowia dla Teresy Zellner; 

 o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Franciszki; 

 o Boże błogosławieństwo oraz o łaskę powrotu do pełni sił i zdrowia dla Barbary; 

 o skuteczne efekty radioterapii i łaskę powrotu do zdrowia dla Zygmunta oraz o łaskę 

poprawy zdrowia dla Heleny; 

 o skuteczne leczenie, zahamowanie choroby i łaskę powrotu do zdrowia dla Barbary; 

 o pomyślny przebieg radioterapii w leczeniu raka prostaty dla Dominika; 

 o Bożą pomoc oraz o łaskę uzdrowienia dla Ewy i Andrzeja Pijanowskich; 

 o łaskę powrotu do pełni sił i zdrowia dla Beaty, siostry ks. Dariusza;  

 o łaskę zdrowia dla Anny Hofmann, 4-letniej Hani oraz dla Oli i jej rodziny; 

 o pomyślny przebieg rehabilitacji dla Rysia; 



 o pomyślny przebieg leczenia alergii, dobrą opiekę neurologopedyczną i powrót        

do zdrowia po leczeniu szpitalnym dla Igorka; 

 o światło dla lekarzy, pomyślny przebieg leczenia i łaskę zdrowia dla Oli; 

 o Bożą pociechę w utrapieniu, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Elżbiety J.   

oraz Tamary i ich dzieci; 

 o łaskę pomyślnego i szybkiego rozwiązania problemu zdrowotnego dla Elżbiety J; 

 o przemianę serca i o łaskę pogodzenia się z rodzicami dla Marty;  

 o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Urszuli Kmet, Lidii Słabosz, Klaudii       

oraz Haliny;  

 o przemianę serca i uwolnienie z choroby alkoholowej dla Andrzeja oraz o Bożą 

pomoc, zdrowie i potrzebne łaski dla jego najbliższej rodziny; 

 o łaskę nawrócenia dla Bartosza, Agnieszki, Marcina i Krzysztofa; 

 o łaskę wiary i uchronienie od nałogu alkoholowego oraz o znalezienie dobrej pracy      

i pomyślne rozwiązanie wszystkich problemów dla Konrada; 

 o Bożą pomoc w wychodzeniu z nałogu alkoholowego i o wytrwałość w zachowaniu 

trzeźwości dla Krzysztofa; 

 o Bożą pomoc w walce z nałogiem alkoholowym i łaskę nawrócenia dla: Andrzeja, 

Mirosława, Krzysztofa, Roberta i Grzegorza oraz opiekę Matki Bożej dla ich rodzin; 

 o łaskę upragnionego potomstwa dla Karoliny i Krystiana, Agnieszki i Mirosława,  

Agaty i Jakuba, Agnieszki i Michała, Beaty i Marka, Haliny i Roberta, Ani i Rafała,         

Doroty i Waldka oraz dla Ani i Artura;  

 o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Anny MIKOŁAJCZYK,   

mamy Urszuli Piotrowicz z Róży św. Franciszka oraz o łaskę pocieszenia           

w żałobie dla rodziny; 

 o Boże miłosierdzie i łaskę wiecznego zbawienia dla śp. Bożeny JUSZCZYK             

oraz o łaskę pocieszenia w żałobie dla rodziny; 

 o wysłuchanie wszystkich intencji osób, które prosiły nas o modlitwę i którym 

kiedykolwiek obiecaliśmy naszą modlitwę. 

 

 
 

K A L E N D A R I U M 
 

 

 

W pierwszą niedzielę miesiąca, 2. PAŹDZIERNIKA, 

na Mszy św. o godz. 16,30 

przeżywać będziemy 14. rocznicę poświęcenia naszego 

sztandaru. Po Mszy św. weźmiemy udział - jak co roku -          

w uroczystej procesji z figurą Matki Bożej Fatimskiej        

do pięciu stacji tajemnic chwalebnych Różańca św.            

z udziałem Pocztu Sztandarowego i Asysty Różańca w strojach 

galowych. W modlitwie i rozważaniach tajemnic chwalebnych prosić będziemy          

by Maryja, Fatimska Pani, która jest przewodniczką na drogach naszej wiary, tę wiarę 

w nas umacniała, pomnażała i prowadziła prostą ścieżką do Jezusa, byśmy w Nim       

i przez Niego doszli do Najlepszego Ojca w Niebie.  
 

Zachęcamy i zapraszamy do licznego udziału w tej Mszy św. 

i w procesji różańcowej. 



 

 

W kalendarzu katolickim dzień 

7. PAŹDZIERNIKA zaznaczony jest jako 

ŚWIĘTO  MATKI  BOŻEJ  RÓŻAŃCOWEJ.      
 

Zostało ono ustanowione na pamiątkę 

zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad flotą 

Imperium osmańskiego w wielkiej bitwie 

morskiej pod Lepanto (07.10.1571).   

Ówczesny papież Pius V, widząc zagrożenie   

dla wiary chrześcijańskiej, wezwał świat 

katolicki - szczególnie zaś bractwa różańcowe - do modlitwy, szukając u Matki Bożej 

ratunku i obrony. W podzięce za wyproszone modlitwą różańcową zwycięstwo, Pius V 

ogłosił w 1572 roku ten dzień świętem Matki Bożej Zwycięskiej. Rok późnej, decyzją 

papieża Grzegorza XIII zmieniono nazwę na Święto Różańca. Początkowo obchodzono je 

w tych kościołach, gdzie było bractwo różańcowe. Dopiero papież Klemens XI,              

w podzięce za kolejne zwycięstwo nad Turkami w 1716 roku pod Belgradem, rozszerzył 

to święto na cały Kościół. 

O tym jak wielkie jest wstawiennictwo Matki Bożej i jak skuteczna jest modlitwa 

różańcowa wielu z nas przekonało się już nie raz w swoim życiu. Od wieków bowiem   

nie słyszano, aby został opuszczony ten, kto się do Niej z ufnością ucieka,              

szuka ratunku i o Jej wstawiennictwo błaga. 
 

Niech to święto Matki Bożej Różańcowej przyczyni się do odnowienia  

życia duchowego w naszej wspólnocie i obudzi w nas pragnienie  

codziennego odmawiania różańca z potrzeby serca. 

 
 

 

Modlitwa do Matki Bożej Różańcowej 

Maryjo Dziewico, pomóż mi tak ukochać modlitwę różańcową,  

bym jej nigdy nie zaniedbał, by się stała moją codzienną potrzebą.  

Niech ta ewangeliczna modlitwa stanie się coraz silniejszą więzią,  

łączącą mnie z Jezusem i z Tobą, hołdem dziecięcej pobożności i miłości,  

umocnieniem i zachętą do radosnego i sumiennego wypełniania obowiązków  

w naśladowaniu Ciebie i Twego Syna. 

Spraw, aby rozważanie Tajemnic Waszego życia wprowadzało mnie w duchowe głębie, 

gdzie rozum, wola i uczucia pozwalają ogarnąć się i przeniknąć sprawami Bożymi.  

W świetle świętych Tajemnic Różańcowych ukazuj mi Matko powagę życia ziemskiego, 

które przygotowuje mi los wieczny, więc powinno być godne, czyste i szlachetne. 

Przez Tajemnice Różańcowe pouczaj mnie, że cierpienie pokornie przyjęte i ofiarowane 

Ojcu, przynosi wielkie owoce zbawcze, że przetrwanie z Jezusem na Kalwarii 

doświadczenia, otwiera przede mną blask zmartwychwstania na wieczne szczęście z Nim, 

tam nie będzie już łez, lecz nieustanne dziękczynienie za łaski, które z cierpienia          

Bóg wydobył dla mnie i dla braci moich w Chrystusie.  

Królowo Różańca świętego, módl się o zbawienie wszystkich ludzi!!! Amen. 



 XXII  DZIEŃ  PAPIESKI 

będzie obchodzony w niedzielę 

16. października pod hasłem 

„Blask prawdy” 
 

Jest to tytuł jednej z ważniejszych encyklik papieża Jana 

Pawła II "Veritatis splendor", ogłoszonej 6 sierpnia 1993 r. 

Głównym przesłaniem tego dokumentu jest 

przypomnienie nauczania moralnego Kościoła w sytuacji 

kultury, która gubi i relatywizuje wartość ludzkiego sumienia. W Liście pasterskim 

Episkopatu Polski zapowiadającym ogólnopolskie obchody XXII Dnia Papieskiego biskupi 

podkreślają, że w świecie, w którym zanika umiejętność rozróżniania prawdy              

od kłamstwa kultura zamyka się także na sens oraz wartość człowieczeństwa. 
 

– „Wypaczeniu ulegają takie pojęcia jak miłość, wolność, wspólnota a także samo 

określenie osoby ludzkiej i jej praw” – piszą. Dodają, że tragicznym potwierdzeniem 

tego procesu jest aborcja, „którą ukazuje się jako >>prawo wyboru<< małżonków,                

a zwłaszcza kobiety. Dzieci traktowane są jako przeszkoda w rozwoju rodziców,             

a rodzina staje się instytucją ograniczającą wolność swoich członków. Procesy te 

uderzają w filary cywilizacji i kwestionują dziedzictwo kultury chrześcijańskiej”. 
  

Biskupi zwracają uwagę, że „odnowa życia moralnego może dokonać się jedynie 

poprzez ukazanie prawdziwego oblicza wiary chrześcijańskiej”. 
 

– „Dlatego tak ważna dla Kościoła i świata jest Encyklika o >>blasku prawdy<< (Veritas 

splendor). Jedynie blask Prawdy, którą jest Jezus, może oświecić umysł tak, by człowiek 

mógł odkryć sens swojego życia i powołania oraz odróżnić dobro od zła” – czytamy       

w Liście. 
 

Biskupi zaznaczają, że prawda, którą przynosi Chrystus, staje się mocą,          

która wyzwala człowieka. Jednakże „harmonia między wolnością a prawdą wymaga 

niekiedy ofiar i trzeba za nią płacić wysoką cenę”. 
 

– „Także każdy z nas jest powołany do składania takiego świadectwa wierze, nawet za 

cenę cierpień i ofiar” – podkreślają hierarchowie. 
 

Biskupi zachęcają w Liście do wsparcia materialnego „żywego pomnika” św. Jana 

Pawła II w niedzielę 16. października, podczas kwesty przy kościołach i w miejscach 

publicznych. 
 

– „Przez składane ofiary mamy szansę podtrzymać, a niejednokrotnie przywrócić 

nadzieję w sercach młodych ludzi na lepszą przyszłość i realizację ich edukacyjnych 

aspiracji dla dobra Kościoła i Ojczyzny. Niech udzielone w ten sposób wsparcie, nawet w 

obliczu osobistych trudności i niedostatków, będzie wyrazem naszej solidarności i 

wyobraźni miłosierdzia” – czytamy w Liście. 
 

Tego dnia, oprócz ogólnopolskiej kwesty na ulicach i w parafiach na fundusz 

stypendialny dla niezamożnej, uzdolnionej młodzieży, w całym kraju odbywają się 

dyskusje poświęcone Janowi Pawłowi II i jego nauczaniu, prowadzone są modlitwy         

w łączności z papieżem i koncerty mu poświęcone. Fundacją kierują rada i zarząd.      

Na czele rady stoi kard. Kazimierz Nycz. Organizatorzy podkreślają cztery wymiary 

święta: intelektualny, duchowy, charytatywny i artystyczny 



Jak co roku  w dniu 15. października obchodzony będzie 

Międzynarodowy  Dzień  Dziecka  Utraconego.  
 

Jest to dzień poświęcony pamięci zmarłych przedwcześnie dzieci, 

zarówno przed urodzeniem jak i po. Jest dniem wspólnej modlitwy za nie 

i ich rodziny, jest dniem dziękowania za ich życie.  

W naszej sosnowieckiej diecezji Dzień Dziecka Utraconego 

obchodzimy corocznie i organizowany jest przez 

                 Diakonię Życia Ruchu Światło-Życie. 

 

19. października – obchodzić będziemy liturgiczne wspomnienie  

bł. ks. Jerzego Popiełuszki.  

Ta data wiąże się z dniem jego narodzin dla nieba - w tym roku przypada 

38. rocznica. Beatyfikowany w Warszawie w niedzielę                        

6. czerwca 2010 roku błogosławiony ks. Jerzy daje nam przykład 

wytrwania w wierze, miłości do Kościoła i troski o bliźnich. 
 

 

W tym dniu szczególnie gorąco módlmy się o jego rychłą kanonizację. 

 

22. października - w Kościele na całym świecie  

obchodzone będzie liturgiczne wspomnienie  

św. Jana Pawła II. 
 

Podczas beatyfikacji, w 2011 roku, papież Benedykt XVI 

powiedział: “Mocą naszej władzy apostolskiej zezwalamy, 

aby Czcigodnemu Słudze Bożemu, Janowi Pawłowi II, 

papieżowi przysługiwał tytuł błogosławionego i aby można 

było obchodzić jego święto w miejscach i w sposób 

ustanowiony przez prawo co roku 22. października”. 
 

W tym dniu w sposób szczególny dziękujmy  

Bożej Opatrzności za wielki dar tego świętego Papieża, 

 a także za niezliczone łaski jakie otrzymujemy przez jego orędownictwo. 

 

27. października jest dniem  

Ogólnopolskiej  Modlitwy  Różańcowej 
 

Już po raz jedenasty w czwartek w Tygodniu Misyjnym 

członkowie Żywego Różańca gromadzą się w swoich 

parafialnych kościołach na nabożeństwie różańcowym                  

i w duchowej łączności trwają na adoracji i modlitwie różańcowej, dziękując za dzieło 

Żywego Różańca w Polsce i za beatyfikację sługi Bożej Pauliny Jaricot. 
  

ZZaapprraasszzaammyy  bbaarrddzzoo  sseerrddeecczznniiee  wwsszzyyssttkkiicchh      

ww  ddnniiuu  2288..  ppaaźźddzziieerrnniikkaa    

ddoo  wwłłąącczzeenniiaa  ssiięę  ww  tteenn  wwssppaanniiaałłyy  łłaańńccuucchh  mmooddlliittwwyy  rróóżżaańńccoowweejj..  
 

 

Tych, którym siły i zdrowie nie pozwolą być w kościele, zapraszamy gorąco do włączenia 

się do tej modlitwy w swoim domu czy na szpitalnym łóżku.  



 

 W niedzielę 23. października  

w Kościele Katolickim obchodzić będziemy 

ŚWIATOWY  DZIEŃ  MISYJNY. 
 

Światowy Dzień Misyjny, zwany w Polsce Niedzielą Misyjną,       

to dzień solidarności misyjnej w całym Kościele powszechnym. 

Tego dnia katolicy we wszystkich krajach modlą się w intencji 

misji, a ofiary składane na tacę tworzą Fundusz Solidarności 

Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Z tych środków 

utrzymywani są księża i katechiści pracujący na terenach 

misyjnych oraz finansowane są projekty misyjne.  
 

W tym dniu, obchodzonym co roku w przedostatnią niedzielę października,                    

z wdzięcznością wspominamy wszystkie osoby, które swoim świadectwem życia 

pomagają nam odnowić nasze zobowiązanie chrzcielne do bycia hojnymi i radosnymi 

apostołami Ewangelii. Pamiętamy zwłaszcza o tych, którzy potrafili wyruszyć w drogę, 

opuścić ojczyznę i rodzinę, żeby Ewangelia mogła dotrzeć bez zwłoki i bez obaw           

do zakątków miast i narodów, w których tak wiele istnień spragnionych                          

jest błogosławieństwa.  
 

NIEDZIELA  MISYJNA  rozpoczyna  TYDZIEŃ MISYJNY,  

który w tym roku obchodzimy go pod hasłem  

„BĘDZIECIE  MOIMI  ŚWIADKAMI”. 
 

W Orędziu wydanym na tegoroczny Światowy Dzień Misyjny Papież 

Franciszek  podkreśla, „że uczniowie są wezwani do przeżywania swojego 

osobistego życia w kluczu misji: są posłani przez Jezusa do świata nie tylko po 

to, by wypełniać misję, ale przede wszystkim, aby żyć misją, która została im 

powierzona; nie tylko po to, aby dawać świadectwo, ale przede wszystkim, aby 

być świadkami Chrystusa.” 
 

Ojciec Święty zwraca uwagę, że misja ewangelizacyjna Kościoła ma charakter 

powszechny, czyli jest skierowana do wszystkich ludzi. „Dzisiaj wielu 

chrześcijan jest zmuszonych do ucieczki ze swojej ojczyzny do innych krajów. 

Papież wyraża wdzięczność wszystkim braciom i siostrom, którzy nie zamykają 

się      w cierpieniu, ale dają świadectwo o Chrystusie i Bożej miłości w krajach, 

które ich przyjmują. Głoszenie Jezusa „aż po krańce ziemi” powinno jego 

uczniom ciągle stawiać pytanie i zawsze ich przynaglać, by wychodzili poza 

tradycyjne miejsca, aby dawać o Nim świadectwo. Kościół Chrystusowy był, 

jest i zawsze będzie „wychodzący” ku nowym horyzontom geograficznym, 

społecznym i egzystencjalnym, ku miejscom i ludzkim sytuacjom 

„granicznym”, aby nieść świadectwo o Chrystusie i Jego miłości do wszystkich 

ludzi, każdego narodu, wszystkich kultur i wszystkich stanów społecznych”. 
 

Papież w orędziu wspomina również o ważnych rocznicach misyjnych              

w 2022 roku. Chodzi o utworzenie w 1622 roku Kongregacji Rozkrzewiania 

Wiary, co było podyktowane pragnieniem wspierania wezwania misyjnego      

na nowych terytoriach.  

 

Tydzień misyjnego świętowania to możliwość głębokiej modlitwy,  

odnowy ducha, misyjnego nawrócenia parafii i wspólnot.   



Modlitwę różańcową w październiku poprowadzą: 

03 – 08 października  - Róża św. Faustyny 

10 – 15 października   - Apostolstwo Dobrej Śmierci 

17 – 22 października  - Róża Rodziców św. Józefa 

24 – 31 października  - Róża św. Franciszka 

02 – 08 listopada   - WYPOMINKI 
 

 

 

 

MSZE ŚW. zamówione przez ŻYWY RÓŻANIEC: 
 

1. października o godz. 18  -  w intencji wspólnoty Żywego Różańca  

(I sobota miesiąca – zmiana tajemnic różańcowych). 
  

2. października o godz. 16,30– w intencji członków Żywego Różańca z racji  

XIV rocznicy poświęcenia sztandaru – Procesja Różańcowa. 
 

4. października o godz. 18 -  patronalna dla Róży św. Franciszka z Asyżu. 
 

5. października o godz. 7,30  -  patronalna dla Róży św. Siostry Faustyny. 
 

6. października o godz. 18. – z racji I czwartku modlimy się za kapłanów. 

 

7. października o godz. 18  -  o łaskę wiecznej szczęśliwości  
dla śp. Biskupa Adama ŚMIGIELSKIEGO. 

 

8. października  o  godz. 7,30 – o łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych  
dla śp. Bolesławy BORZĘCKIEJ (intencja od Róży Świętej Rodziny). 

 

31.  października o  godz. 6,30 – o łaskę wiecznej szczęśliwości w gronie zbawionych  

dla śp. Zofii NOWAK (intencja od koleżanek i znajomych). 
 

PLAN   MODLITWY   RÓŻAŃCOWEJ 

 
 

 
 

 
 

 
 

Wstawiennicza modlitwa różańcowa prowadzona jest w kościele  

po rannej Mszy św.  
 
 

5. listopada – w pierwszą sobotę miesiąca 
o godz. 17 rozpoczynamy w kościele 

różaniec wynagradzający  NIEPOKALANEMU  SERCU  MARYI. 
 

 

>   SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  WSPÓLNEJ  MODLITWY   < 
 

 

 

 

 
Msza św. 

o zbawienie wieczne dla  

śp. Anny MIKOŁAJCZYK 

od Żywego Różańca  

odprawiona będzie  

13. stycznia 2023 r.   

o godz. 7,30. 

 
 

 

W intencji śp. Anny MIKOŁAJCZYK zamówiona została również Msza św.  

08. lutego 2023 roku o godz.7,30 od Róży św. Franciszka. 

 

 

REDAKCJA:  Rada Żywego Różańca i Teresa Duszyc z Róży św. Rity 

 

Urszuli PIOTROWICZ 

z Róży św. Franciszka 

składamy serdeczne wyrazy współczucia 

 i pocieszenia z powodu  

śmierci mamy śp. Anny MIKOŁAJCZYK. 

Podzielamy smutek i wspieramy modlitwą. 
 

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie,  

a światłość wiekuista niechaj Jej świeci. 

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zapraszamy  wszystkie osoby  wspierające kapłanów do udziału w VII Ogólnopolskiej 

Pielgrzymce „Margaretek” do Sanktuarium św. Jana Pawła II i Bożego 

Miłosierdzia  w Krakowie - Łagiewnikach, która odbędzie się 8 października. 

Gościem specjalnym będzie pani Louise Ward z Kanady – założycielka ruchu Margaretek.  

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji kapłanów. Zapisy w zakrystii. Koszt 50 zł.  


