
 
38/22   1176 

XXVI Niedziela Zwykła 25 września 2022 

 

1 października rozpoczynamy codzienne Nabożeństwa Różańcowe. Będzie to szczególny 
czas dla każdego z nas. Bardzo proszę o wielką mobilizację. Mam nadzieję, że rodzice zrozu-
mieli już, że bez wielkiej modlitwy w tym skomplikowanym świecie nie da się odpowiedzial-
nie wychować i wykształcić dzieci.  

Siostry i Bracia - tu chodzi tylko o jedną godzinę. Różaniec to 30 minut ale chciałbym też 
wszystkich zatrzymać na Mszy świętej. Weźmy sobie do serca wołanie Matki Bożej z Fatimy: 
odmawiajcie Różaniec. Przykładem pokoleń my również musimy, pokonując tysiące różnych 
przeszkód, znaleźć czas na rozważanie tajemnic naszego zbawienia i w rytmie paciorków 
przywoływać pomocy naszego Boga. W pierwszy dzień naszych nabożeństw będzie nam w 
sposób szczególny towarzyszyć i wspierać św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Jej figura niemalże 
od samego początku mojej obecności w Parafii NMP Królowej Polski stoi nieopodal zakrystii 
i kuchni dla ubogich a obraz na chórku kościelnym.  

Od wielu lat (jestem księdzem od 1990 roku) wszędzie gdzie duszpasterzuję święcę i roz-
daję płatki róż. Jest to karmelitański zwyczaj bliski mi od dzieciństwa. Jako mały chłopiec 
zawędrowałem z moją Mamą na wzgórze Sióstr Karmelitanek w Przemyślu, gdzie w neogo-
tyckim kościółku śp. Bp Bolesław Taborski święcił, a następnie rozdawał płatki róż, symboli-
zujące łaski, które św. Teresa wyprasza od Miłosiernego Ojca w niebie dla nas. Zapraszam, 
pozdrawiam i czekam na wszystkich. Szczęść Boże!  

 
 

W imieniu Rodziców 4-miesięcznego Łukaszka serdeczne Bóg zapłać kierujemy 
do wszystkich Ofiarodawców - w ub. niedzielę do puszek zebrano 3.618,91 zł na re-
habilitację dziecka.  

„Różaniec jest duchową 'bronią' w walce ze złem, z wszelką przemocą, w zmaganiach   
o pokój w sercach, rodzinach, społeczeństwie i na świecie”. (JP II) 

 

Żywy Różaniec jest wspólnotą o charakterze modli-
tewnym. Modlitwa różańcowa to rozmowa z Maryją w 
rozważaniu tajemnic życia, śmierci i zmartwychwsta-
nia Jezusa Chrystusa. 

Członkowie wspólnoty podzieleni są na grupy po 
20 osób, stanowiące jedną Różę, z których każda co-
dziennie odmawia tylko jedną dziesiątkę - tajemnicę, 
w tej samej intencji. Tak więc każdego dnia rozważane 
są wszystkie części Różańca Świętego. 

W naszej Parafii Królowej Polski utworzone są 22 Róże Żywego Różańca pw.: 
Matki Bożej Różańcowej, św. Stanisława Biskupa, Matki Bożej Fatimskiej, NMP Królowej 

Polski, Matki Bożej Częstochowskiej, św. Jadwigi, bł. Anieli Salawy, św. Teresy od Dzieciąt-
ka Jezus, św. Agnieszki, św. Zofii, św. Zygmunta Felińskiego, św. Elżbiety, św. Jana Pawła II, 
bł. Edmunda Bojanowskiego, św. Urszuli Ledóchowskiej, św. Kingi, św. Małgorzaty Marii 
Alacoque, bł. Marceliny Darowskiej, św. Faustyny, Św. Krzysztofa, św. Józefa oraz Róża św. 
Jana Marii Vianney'a złożona z zelatorów poszczególnych Róż, którzy modlą się dodatkowo 
za Papieża, Biskupów, Kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyj-
ne.                                                                                / cd. na ostatniej stronie gazetki  

Z racji nachodzącego października, miesiąca różańcowego, przełożona parafialnych róż 
różańcowych, pani Elżbieta Miś przygotowała o nich poniższy tekst: 



EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO  ŁUKASZA 16, 19-31 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

      

Intencje modlitewne na październik: 
Ogólna: 

 
Diecezjalna: Za uczestników nabożeństw ró-
żańcowych, aby przez rozważania tajemnic 
życia Pana Jezusa i Jego Matki postąpili na 
drodze dojrzałości chrześcijańskiej. 
Parafialna: Aby wszyscy Polacy wzięli sobie to 
serca to wszystko, czego nauczał nas św. Jan 
Paweł II. 

Biada beztroskim 

Pan Jezus opowiada przypowieść o bogaczu i żebraku. Po śmierci żebrak zostaje zabrany do 
nieba, a bogacz musi cierpieć piekielne męki na wieczność. Kolejny raz, gdy Chrystus potępia 
majętnych, ale tym razem nie za wyzysk innych, ale za bierność i obojętność. Bogactwo 
otwiera nowe możliwości w życiu. Łatwo wejść w spiralę przyjemności i zupełnie zapo-
mnieć, że prawdziwa wartość człowieka to to, co człowiek daje wspólnocie społecznej, 
która go otacza. Niestety, wiele osób dochodząc do dużych pieniędzy, czy też wygrywając je 
na loterii zostawia swój dom i wyjeżdża żyć gdzie indziej zapominając o swoich korzeniach.  

Z pewnością jednym z powodów takiej sytuacji jest też zazdrość i zawiść, które są u nas po-
wszechne. Bogaci to złodzieje i oszuści, a tak w ogóle to pieniądze szczęścia nie dają i są źró-
dłem zła, prawda? 

Bogacz chciał uratować swoją rodzinę i ich ostrzec. Myślał, że cud sprawi, że jego krewni 
zrozumieją swoje błędne życie. Czy i my nie robimy podobnie czekając na jakieś znaki i po-
twierdzenia od Boga, żeby podejmować decyzje w życiu? Przecież mamy Jego nauki, z któ-
rych możemy dostatecznie dowiedzieć się jak żyć. A jednak oczekujemy na coś specjalnego. 
Czekamy na cuda, żeby zmienić swoje życie, choć mamy już wszystko co trzeba, żeby to zro-
bić. Przestańmy żyć biernie i beztrosko, a zacznijmy świadomie i odpowiedzialnie.                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                      Sebastian Niemkiewicz 

„Poprzez obecność naszego Pana w świętej Hostii, ludzie którzy nas otaczają zostają w 
sposób cudowny uświęceni”… Charles de Foucauld  

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy na plebani codziennie od 7.30 
do 17.15. 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

RODZINA (NIE)
IDEALNA. O AK-
CEPTACJI TEGO 
CO TRUDNE – Joël 
Pralong 
Bóg kocha wszystkie 
rodziny. Także te nie-
doskonałe, niepełne, z 
konfliktami i trudno-
ściami. Wysokie wy-
magania zawarte w 
Biblii są po to, by ro-
dzinę jednoczyć, a nie 

dzielić. Joël Pralong – szwajcarski kapłan i 
jednocześnie doradca rodzinny z dużym do-
świadczeniem ma sprawdzone sposoby rea-
gowania, kiedy na rodzinę spadają różne 
problemy: bunt dzieci, kryzys wieku dojrze-
wania, nieporozumienia małżeńskie, separa-
cja, rozwód, homoseksualizm dziecka, uza-
leżnienia czy próby samobójcze nastolatków. 
 
CHRYSTUS W OBOZIE ŚMIERCI – 
Leonhard Steinwender 
Leonhard Steinwen-
der, ksiądz i dzien-
nikarz, został aresz-
towany, a następnie 
przewieziony do 
obozu koncentracyj-
nego Buchenwald. 
Tam jako więzień 
polityczny otrzymał 
czerwony trójkąt. 
Swoje przeżycia z 
tych lat najcięższej 
próby spisał bezpo-
średnio po zakoń-
czeniu wojny. Książka jest „próbą przedsta-
wienia religijnego życia w obozie koncentra-
cyjnym, śledzenia śladów łaski, która lu-
dziom wierzącym w tych najtrudniejszych 
latach ich życia dawała tajemną siłę”. Ciągłe 
zagrożenie życia, potajemne odprawianie 
liturgii, codzienne umieranie współwięźniów 
i obozowych przyjaciół… Wszystko to nie 
było w stanie złamać Steinwendera i jego 
towarzyszy. Kto z perspektywy czasu pyta 
dzisiaj: „Gdzie był wtedy Bóg?”, ten na każ-
dej stronie tej książki dostaje odpowiedź: 
„On był tam! Jego łaska żyła wśród więź-
niów”. 



 

Raz w miesiącu odprawiana jest Msza św. w intencji Członków Żywego Różańca, żywych 
i zmarłych. Następnie Ks. Proboszcz - Opiekun Wspólnoty błogosławi tajemnice zebrane 
przez zelatorów a ci wręczają je losowo Członkom Róż. Od tego dnia następuje też zmiana 
intencji modlitewnych ogłoszonych w gazetce parafialnej: 

ogólnej, wyznaczonej przez Ojca Świętego, który też się modli w tej intencji, 
diecezjalnej, wyznaczonej przez Biskupa, 
parafialnej, związanej ze sprawami Parafii. 
Tak więc Żywy Różaniec modli się każdego dnia w tych samych intencjach dotyczących 

spraw świata, diecezji i parafii. Modlitwa ta ożywia naszą łączność z Maryją, a za Jej przyczy-
ną możemy uzyskać od Jezusa Chrystusa wiele łask potrzebnych do naszego zbawienia. 

 

Każdy z Członków Żywego Różańca, na podstawie przywileju udzielonego przez Stolicę 
Apostolską w 1967 r. może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w dniu: 

przyjęcia do Żywego Różańca, 
uroczystości Narodzenia Pańskiego - 25 grudnia 
uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego - zgodnie z kalendarzem, 
uroczystości Zwiastowania Pańskiego - 25 marca, 
uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - 15 sierpnia, 
wspomnienia NMP Różańcowej - 7 października, 
uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP - 8 grudnia, 
święta Ofiarowania Pańskiego - 2 lutego. 
 

Z uwagi na stan zdrowia długoletnich Członków Wspólnoty Różańcowej i dwuletni okres 
pandemii nie wszystkie Róże są kompletne i aktualnie potrzeba 37 osób do uzupełnienia 13 
Róż. Osoby chętne do włączenia się do Żywego Różańca prosimy o kontakt z Ks. Probosz-
czem, Księgarnią św. Maksymiliana lub Elżbietą Miś. 

Film „Medjugorie” będzie wyświetlany 
w kinie Ikar w dniach 
14, 15, 18, 19 października godz. 16.45 
16 października godz. 11.45  


