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Matka Bo¿a
Ró¿añcowa

O, b³ogos³awiony ró¿añcu Maryi,
s³odki ³añcuchu, który ³¹czysz nas z
Bogiem; wiêzi mi³o�ci, która nas jed-
noczysz z anio³ami; wie¿o ocalenia od
napa�ci piek³a; bezpieczny porcie w
morskiej katastrofie! Nigdy ciê ju¿ nie
porzucimy. Bêdziesz nam pociech¹ w
godzinie konania. Tobie ostatni poca-
³unek gasn¹cego ¿ycia. A ostatnim ak-
centem naszych warg bêdzie Twoje
s³odkie imiê, o Królowo Ró¿añca
�wiêtego, o Matko nasza droga, o
Ucieczko grzeszników, o W³adczyni,
Pocieszycielko strapionych. B¹d�
wszêdzie b³ogos³awiona, dzi� i zawsze,
na ziemi i w niebie. Amen.

Nabo¿eñstwa
Ró¿añcowe

w naszej
Parafii

codziennie
o godz.
17.30.
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c.d. na str. 3

Jak dobrze modliæ siê na ró¿añcu?
Wskazówek udziela nam �w. Jan Pawe³ II:

1. ROZPOCZÊCIE
�Istniej¹ ró¿ne sposoby rozpoczy-

nania modlitwy ró¿añcowej. Mo¿e to byæ
wezwanie zaczerpniête z Psalmu 70:
�Bo¿e, wejrzyj ku wspomo¿eniu memu;
Panie, po�piesz ku ratunkowi memu�.
Wezwanie to, powtarzane czêsto ju¿
przez Ojców Pustyni w pierwszych wie-
kach chrze�cijañstwa, o¿ywia u modl¹-
cego siê �wiadomo�æ w³asnej nêdzy i
jest pro�b¹ o pomoc i ratunek skiero-
wan¹ do najwiêkszego Obroñcy w chwi-
lach walki i w pokusach.

W niektórych regionach pocz¹t-
kiem ró¿añca jest znak krzy¿a �wiête-
go. Potem odmawia siê modlitwê Ojcze
nasz, trzy razy Zdrowa� Maryjo, których
intencj¹ jest uproszenie trzech cnót Bo-
skich: wiary, nadziei i mi³o�ci, nastêp-
nie Wyznanie wiary, Credo, stanowi¹ce
fundament podejmowanej kontemplacji.

2. ZAPOWIED� TAJEMNICY
Jan Pawe³ II tê zapowied� tajem-

nicy - z równoczesnym, je�li to mo¿li-
we, ukazaniem ikony, która j¹ przedsta-
wia - nazywa ods³oniêciem sceny, na
której nale¿y skupiæ uwagê. S³owa kie-
ruj¹ wyobra�niê i ducha ku okre�lone-
mu wydarzeniu czy momentowi z ¿ycia
Jezusa. Ikona, obraz pomaga nam w
koncentracji ducha na misterium. Pa-
pie¿ uwa¿a, ¿e ta metodologia odpowia-
da samej logice Wcielenia. Bóg przyj¹³
w Jezusie ludzkie rysy. Przez fizyczn¹
rzeczywisto�æ Jezusa zostajemy dopro-
wadzeni do kontaktu z Jego Bosk¹ ta-
jemnic¹.

3. S£UCHANIE S£OWA BO¯EGO
Aby zapewniæ medytacji podsta-

wy biblijne i wiêksz¹ g³êbiê, proponuje
nam Jan Pawe³ II po zapowiedzi tajem-
nicy odczytaæ d³u¿szy lub krótszy od-
no�ny fragment z Pisma �wiêtego, po-
niewa¿ ¿adne inne s³owa nie s¹ tak sku-
teczne, jak S³owo natchnione. Zawsze
nale¿y go s³uchaæ, maj¹c pewno�æ, ¿e
jest to S³owo Boga, wypowiedziane na
dzisiaj i dla mnie. W ten sposób s³u-
chaj¹c, pozwalamy Bogu mówiæ do nas,
co chroni nas przed znu¿eniem powta-
rzaj¹cymi siê sekwencjami. Podczas
pewnych uroczystych okazji wspólno-
towych mo¿na to s³owo obja�niæ krót-
kim komentarzem.

4. MILCZENIE
S³uchanie i medytacja karmi¹ siê

milczeniem. Po zapowiedzi tajemnicy i
przeczytaniu S³owa dobrze jest przez
pewien czas zatrzymaæ siê i skupiæ na
rozwa¿anej tajemnicy. Papie¿ zachêca
nas do ponownego odkrycia warto�ci mil-
czenia jako jednego z sekretów prakty-
kowania kontemplacji i medytacji.

5. OJCZE NASZ
Jezus poprzez ka¿d¹ ze swoich

tajemnic prowadzi nas do Ojca, pragnie
naszej za¿y³o�ci z Ojcem, tego, aby-
�my mogli razem z Nim wo³aæ: "Abba,
Ojcze". Jezus w relacji do Ojca czyni
nas swoimi braæmi i braæmi pomiêdzy
sob¹, daj¹c nam Ducha, który jest Jego
i Ojca. Dlatego po zapowiedzi tajemni-
cy i wys³uchaniu S³owa czym� natural-
nym jest wzniesienie ducha do Boga
Ojca w modlitwie Ojcze nasz.

6. DZIESIÊÆ ZDROWA� MARYJO
"Zdrowa�ki" s¹ tym elementem,

który sprawia, ¿e ró¿aniec jest modlitw¹
maryjn¹ w pe³nym tego s³owa znacze-
niu. Zwróæmy uwagê, ¿e dziesiêciokrot-
ne machinalne powtarzanie ?Zdrowa�
Maryjo? przy ka¿dej tajemnicy mo¿e
sprawiæ, ¿e ró¿aniec bêdzie wydawa³ siê
praktyk¹ ja³ow¹ i nu¿¹c¹. Do zupe³nie
innych wniosków dochodzimy w momen-
cie, gdy uzna siê to powtarzanie za
wyraz nigdy nie znu¿onej mi³o�ci, która
ci¹gle powraca do ukochanej osoby z
gor¹cymi uczuciami, które, choæ podob-
ne w przejawach, s¹ zawsze nowe ze

wzglêdu na przenikaj¹c¹ je czu³o�æ. Li-
tanijne powtarzanie Pozdrowienia aniel-
skiego ?Zdrowa� Maryjo? przynosi rów-
nie¿ nieustann¹ chwa³ê Chrystusowi, do
którego w najg³êbszej istocie odnosi siê
zapowied� anio³a i pozdrowienie �w. El¿-
biety. Samo powtarzanie jest te¿ jakby
kanw¹, na której rozwija siê kontempla-
cja tajemnic.

Centrum "Zdrowa� Maryjo" stano-
wi imiê Jezus. Bardzo czêsto, gdy ró-
¿aniec odmawiamy szybko, owo "cen-
trum" uchodzi uwagi, a jest ono nawi¹-
zaniem do misterium Chrystusa, które
kontemplujemy. Po³o¿enie akcentu na
imieniu Jezus i Jego tajemnicy czyni
odmawianie ró¿añca bardziej owocnym
i znacz¹cym.

7. CHWA£A OJCU
Chrystus jako droga prowadzi nas

do Ojca w Duchu. Ta doksologia tryni-
tarna jest celem chrze�cijañskiej kon-
templacji. Nieustannie stajemy wobec
misterium trzech Osób Boskich, którym
nale¿y siê chwa³a, uwielbienie i dziêk-
czynienie. Dlatego bardzo wa¿ne jest
podkre�lenie "Chwa³a Ojcu" w modlitwie
ró¿añcowej (papie¿ zachêca, ¿eby przy
publicznym odmawianiu np. je �piewaæ).

8. KOÑCOWY AKT STRZELISTY
Przyjê³a siê powszechna prakty-

ka, ¿e w ró¿añcu po doksologii trynitar-
nej odmawia siê akt strzelisty (mo¿e to
byæ np. modlitwa fatimska). Ojciec �wiê-
ty podkre�la, ¿e owocno�æ kontempla-
cji tajemnic bêdzie lepiej wyra¿ona, je-
�li zadba siê o to, by ka¿d¹ tajemnicê
zakoñczyæ modlitw¹ o osi¹gniêcie spe-
cyficznych owoców konkretnej tajemni-
cy. Ró¿aniec bêdzie móg³ tym bardziej
wyraziæ zwi¹zek z ¿yciem chrze�cijañ-
skim. Odmawianie ró¿añca zamyka siê
modlitw¹ w intencjach papie¿a. Kieruje
to nasze spojrzenie na potrzeby ca³ego
Ko�cio³a.

9. KORONKA
Od samego pocz¹tku powstania

modlitwy ró¿añcowej u¿ywa siê do od-
mawiania koronki. W powierzchownej
praktyce mo¿e ona byæ tylko przedmio-
tem u³atwiaj¹cym odliczanie "Zdrowa-
siek", ale Jan Pawe³ II przypomina nam,



04 pa�dziernika 2016                      NA SKALE                              Nr 33(921)/3
¿e s³u¿y ona tak¿e do wyra¿enia symboli-
ki, która mo¿e nadaæ kontemplacji now¹
tre�æ. Koronka zwraca siê ku wizerunkowi
Ukrzy¿owanego, który otwiera i zamyka
sam¹ drogê modlitwy. To w³a�nie na Chry-
stusie skupia siê nasze ¿ycie i modlitwa.
Jako pomoc w liczeniu koronka przypomi-
na niekoñcz¹c¹ siê nigdy drogê kontem-
placji i doskona³o�ci chrze�cijañskiej.

10. ROZ£O¯ENIE W CZASIE
Modlitwê ró¿añcow¹ mo¿na odmawiaæ

codziennie w ca³o�ci, ale rytm dnia codzien-
nego nie zawsze na to pozwala, dlatego
wielu wiernych odmawia tylko czê�æ ró¿añ-
ca. Jan Pawe³ II zaproponowa³ nastêpuj¹cy
porz¹dek: � tajemnice radosne: ponie-
dzia³ek i sobota, � tajemnice �wiat³a:
czwartek, � tajemnice bolesne: wtorek
i pi¹tek, � tajemnice chwalebne: �roda
i niedziela.

Proponuj¹c taki porz¹dek, �w. Jan
Pawe³ II nie chcia³ ograniczaæ s³usznej wol-
no�ci medytacji indywidualnej czy wspól-
notowej. Zawsze nale¿y uwzglêdniaæ po-
trzeby duchowe duszpasterskie, a tak¿e
daty liturgiczne, które mog¹ sugerowaæ
bardziej odpowiednie dostosowanie. Naj-
wa¿niejsze jest, by ró¿aniec by³ pojmowa-
ny jako droga kontemplacji, uzupe³niaj¹ca
to, co dokonuje siê w liturgii. Tydzieñ chrze-
�cijanina dziêki niej staje siê drog¹ prowa-
dz¹c¹ przez tajemnice ¿ycia Chrystusa, a
On objawia siê w ¿yciu swych uczniów jako
Pan czasu i historii.

11. ZAKOÑCZENIE
Ko�ció³ zawsze uznawa³ szczególn¹

skuteczno�æ ró¿añca. Do dzi� przez mo-
dlitwê ró¿añcow¹ poleca najtrudniejsze spra-
wy i intencje, zw³aszcza sprawê pokoju na
�wiecie i dobro rodziny, wierz¹c, ¿e wsta-
wiennictwo Matki Bo¿ej Ró¿añcowej wyjed-
na ratunek. Papie¿ Jan Pawe³ II koñczy swój
piêkny List o modlitwie ró¿añcowej s³owa-
mi b³. Bart³omieja Longo:

O, b³ogos³awiony ró¿añcu Maryi,
s³odki ³añcuchu, który ³¹czysz nas z
Bogiem; wiêzi mi³o�ci, która nas jed-
noczysz z anio³ami; wie¿o ocalenia od
napa�ci piek³a; bezpieczny porcie w
morskiej katastrofie! nigdy ciê ju¿ nie
porzucimy. Bêdziesz nam pociech¹ w
godzinie konania. Tobie ostatni poca-
³unek gasn¹cego ¿ycia. A ostatnim ak-
centem naszych warg bêdzie Twoje
s³odkie imiê, o Królowo Ró¿añca z Pom-
pei, o Matko nasza droga, o Ucieczko
grzeszników, o W³adczyni, Pocieszy-
cielko strapionych. B¹d� wszêdzie b³o-
gos³awiona, dzi� i zawsze, na ziemi i
w niebie". Amen.

2 pa�dziernika - WSPOMNIENIE�WIÊTYCH ANIO£OW STRÓ¯ÓW

Biblia mówi o anio³ach ponad 300 razy. Ich istnienia nie
sposób kwestionowaæ. Podobnie jak faktu, ¿e potrafi¹ wkro-
czyæ w ¿ycie cz³owieka, ratuj¹c go z opresji. Czasem ich po-
mocy mo¿emy nie zauwa¿yæ. Pomagaj¹ nam bowiem bardzo
subtelnie, a potem równie delikatnie usuwaj¹ siê w cieñ.

Kiedy latem 1994 roku cudem unikn¹³em �mierci w Ba³tyku,
odholowany na brzeg przez nieznanego ratownika, który jak nagle
pojawi³ siê na pla¿y, tak nagle z niej znikn¹³, uzna³em, i¿ nie móg³ to
byæ nikt inny jak tylko mój Anio³ Stró¿. Zacz¹³em interesowaæ siê
przyk³adami konkretnej pomocy ze strony Anio³ów Stró¿ów. Ze zdzi-
wieniem skonstatowa³em, i¿ takie przypadki wcale nie s¹ rzadkie.

Niewidzialny wybawca
Okaza³o siê, ¿e równie¿ mój przyjaciel Czes³aw zawdziêcza

¿ycie interwencji anio³a. Znam Cze�ka od lat. To cz³owiek mocno
st¹paj¹cy po ziemi i pod ziemi¹, gdy¿ z zawodu jest górnikiem, dys-
pozytorem ruchu kopalni w randze nadsztygara. Zale¿y wiêc od nie-
go ¿ycie i zdrowie wielu podleg³ych mu ludzi. W pewien sobotni po-
ranek 2004 roku, po skoñczonej pracy, poprosi³ kolegê, by ten pod-
wióz³ go samochodem w pewne miejsce. Kiedy przybyli na miejsce,
Czesiek podziêkowa³ swemu kierowcy i szybko wysiad³ z samocho-
du, chc¹c przej�æ na drug¹ stronê jezdni. Nieuwa¿nie robi¹c krok do
przodu, omal nie wpad³ pod ko³a pêdz¹cej furgonetki. Opowiada³:
Nagle poczu³em, jak kto� ³apie mnie za kark i mocnym ruchem od-
ci¹ga do ty³u. Poci¹gniêcie to by³o tak silne, ¿e momentalnie straci-
³em równowagê. Gdyby nie samochód kolegi, o który siê odruchowo
opar³em, to bym na pewno siê przewróci³. Szybko rozejrza³em siê
woko³o, ¿eby podziêkowaæ temu komu� za uratowanie ¿ycia, ale...
nikogo za mn¹ nie by³o! Gdy ju¿ nieco och³on¹³em, poszed³em pie-
szo do domu i kolejny raz analizowa³em tê niecodzienn¹ sytuacjê.
Doszed³em wówczas do wniosku, ¿e musia³ to byæ mój Anio³ Stró¿.
Innego wyt³umaczenia po prostu nie widzê. Bardzo namacalnie za-
dba³ o to, bym nie znalaz³ siê pod ko³ami rozpêdzonego samochodu.

W�ród osób uratowanych spod kó³ samochodu jest równie¿
moja córka Emilia. Przed laty (w 2002 roku) opowiada³a mi z przejê-
ciem, co j¹ spotka³o w drodze do szko³y. Tamtego dnia czeka³ j¹
sprawdzian z matematyki, dlatego id¹c wolno, powtarza³a sobie za-
dany materia³. c.d. na str. 4
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PONIEDZIA£EK  03.10.16
  8.00   + Marian Gruca � od siostry

Gra¿yny
18.00 Podziêkowanie za otrzymane ³aski

z pro�b¹ o b³. Bo¿e dla Wojciecha
i Magdaleny Jurkiewiczów oraz ich
córki Kai - w 6 rocz. �lubu

WTOREK  04.10.2016
  8.00 + W³adys³aw i Zofia o Bo¿e

mi³osierdzie dla ich dusz
18.00 1) + Franciszek Ryskala

2) + Jadwiga Osipowicz
�RODA 05.10.2016

  8.00  + Stanis³awa, Kazimierz, Czes³aw
18.00  Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 06.10.2016
PIERWSZY CZWARTEK MIESI¥CA

  8.00  + Marian Gruca - od siostry
Gra¿yny z rodzin¹

18.00 1) Za kap³anów pracuj¹cych
w naszej parafii
2) +Stanis³aw £otak w 15 r. �m.

PI¥TEK 07.10.2016
PIERWSZY PI¥TEK MIESI¥CA

  8.00 +  Helena Domaradzka � greg.
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
17.00 + Ludwik, Karolina, Helena

Prehdeckich
18.00 +Józef i Czes³awa Zdaniewicz

SOBOTA 08.10.2016
 8.00 1) + El¿bieta Domaradzka � greg.

2) + W³adys³aw Stoch w 3 r. �m.
18.00  O spokój duszy dla + z rodz.

Wajdów i Majów
NIEDZIELA 09.10.2016

  8.00 + Janina Safin w 5 rocz. �m.
  9.30 +Jan Æwieka w 10 rocz. �m.
11.00 O zdrowie, b³og. Bo¿e dla

Szymona w 8 rocz. urodzin
12.00 1) O wiarê i potrzebne ³aski dla

siostrzeñców
2) W 5 rocznicê  �lubu Mateusza
i Anny

13.00  1) + Leon Twardosz w 4 rocz. �m.
2) + El¿bieta Domaradzka � greg.

18.00 + Ewa, Janina Sieñko,
+ z rodz. Kluzek � Adam, Emilia,
Jakub

INTENCJE MSZY �W.
03.10.2016 - 09.10.2016
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By³a tak zaczytana, ¿e nie zauwa¿y³a, kiedy postawi³a stopê na ulicy.

W u³amku sekundy us³ysza³a piskliwy odg³os ostrego hamowania. Kiedy zasko-
czona odwróci³a g³owê, zobaczy³a pêdz¹c¹ prosto na ni¹ ciê¿arówkê. Zamar³a
w miejscu przera¿ona. Dzi� wspomina: W tym samym momencie kto� chwyci³
mnie za ramiê, mocno ci¹gn¹c do ty³u, wprost na chodnik. Ciê¿arówka przeje-
cha³a, a ja jeszcze przez moment sta³am w szoku. Odwróci³am siê za siebie,
¿eby zobaczyæ, kto mi pomóg³, ale nikogo za mn¹ nie by³o! W ogóle nie by³o
wtedy na chodniku ¿adnych ludzi. W pobli¿u nie znajdowa³a siê te¿ ¿adna bra-
ma czy boczna uliczka, w stronê której kto� móg³by siê szybko oddaliæ po
udzieleniu mi tej niespodziewanej pomocy. Widz¹c to, od razu pomy�la³am so-
bie, ¿e by³ to mój Anio³ Stró¿. Poczu³am niezwyk³¹ pewno�æ, ¿e to by³ w³a�nie On.

Niektórzy Go widz¹
Czesiek i Emilka nikogo wówczas nie dostrzegli. Spotka³em jednak i takie

osoby, które rêcz¹, ¿e widzia³y pomagaj¹c¹ im w opresji tajemnicz¹ osobê. Jest
w�ród nich moja znajoma, pielêgniarka Gra¿yna, do dzi� pracuj¹ca w jednym ze
szpitali Rudy �l¹skiej. Przechowuje ona w swej pamiêci niezwyk³¹ historiê sprzed
kilkunastu lat.

Jej piêcioletni wówczas syn Marcin bawi³ siê na podwórku z koleg¹, a ona
wybiera³a siê w³a�nie na dy¿ur. Wsiadaj¹c do samochodu, odwróci³a jeszcze na
moment g³owê. Z przera¿eniem zobaczy³a swojego synka wbiegaj¹cego na jezdniê
wprost pod pêdz¹cy w jego kierunku samochód. Sparali¿owana tym widokiem,
zd¹¿y³a jedynie w my�lach zawo³aæ do nieba o pomoc. W tej samej chwili nie
wiadomo sk¹d pojawi³ siê dojrza³y mê¿czyzna i jednym zdecydowanym ruchem
odci¹gn¹³ dziecko na chodnik. Nie zapamiêta³a co prawda rysów jego twarzy,
pamiêta jednak do dzi�, ¿e mia³ on siwe, nieco d³u¿sze i lekko krêcone w³osy.
Ubrany za� by³ w jasn¹ koszulê i spodnie, a na stopach mia³ sanda³y.

Razem z mê¿em szybko pobieg³a w kierunku Marcinka. Nic mu siê nie
sta³o, mê¿czyzna za� dos³ownie znikn¹³. Kiedy chcia³a podziêkowaæ mu za
uratowanie ¿ycia synkowi, nie by³o po nim �ladu. Historia z tajemniczym mê¿-
czyzn¹ nie dawa³a jednak Gra¿ynie spokoju. Gdy nazajutrz zapyta³a syna, czy
podziêkowa³ temu panu, który go uratowa³, ten, nieco zdziwiony zadanym pyta-
niem, odpowiedzia³: Mamo, tam nie by³o ¿adnego pana - odsun¹³em siê sam.
Okaza³o siê, ¿e równie¿ m¹¿ nikogo nie widzia³. Znajoma do dzisiaj jest przeko-
nana, ¿e to anio³ uratowa³ wówczas ¿ycie jej ma³emu dziecku.

za: www.opoka.org.pl

Rozpocz¹³ siê miesi¹c pa�dziernik - miesi¹c Ró¿añca �wiêtego,
w którym codziennie nabo¿eñstwami ró¿añcowymi o godz. 17.30, bêdzie-
my okazywaæ swoj¹ mi³o�æ i przywi¹zanie do Matki Bo¿ej! Nie trzeba ni-
komu przypominaæ, ¿e modlitwa ró¿añcowa to ulubiona i polecana przez
Maryjê forma kontaktu z Bogiem. W czasie odmawiania ró¿añca medytu-
jemy i rozwa¿amy najwa¿niejsze tajemnice ¿ycia Jezusa i Jego Matki. �
zatem ubogaca nas ona duchowo i intelektualnie. Je�li my � doro�li na-
uczymy m³ode pokolenie Polaków odmawiaæ Ró¿aniec i pokochaæ go,
mo¿emy byæ spokojni o ich przysz³o�æ.

Zróbmy wszystko, by nie brak³o na nabo¿eñstwach ró¿añcowych dzie-
ci, m³odzie¿y, rodziców i ludzi samotnych. No�cie szczególnie w tym mie-
si¹cu Ró¿aniec przy sobie, odmawiajcie go w podró¿y, w domach, rodzi-
nach, módlcie siê za tych, którzy siê przestali modliæ. Za wspólne odmó-
wienie Ró¿añca mo¿na uzyskaæ odpust zupe³ny za siebie lub zmar³ych �
a warunki uzyskania odpustu s¹ wszystkim znane.

ks. Proboszcz


