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Uświadomienie sobie wielkiego sza-
cunku Kościoła dla modlitwy różańco-
wej, którą wyrażali papieże bardzo wy-
raźnie już przynajmniej od XVI w., wydaje 
się być dobrym umocnieniem tej formy 
naszej pobożności. Po wspomnianych 
przed tygodniem Grzegorzu XII, Klemen-
sie VIII i Benedykcie XIII, następnym „pa-
pieżem różańcowym” był Pius IX (1846–
1878). Podczas jego pontyfikatu wiele 
Bractw Różańcowych wprowadziło po-
bożny zwyczaj praktykowania „piętnastu 
sobót” na cześć Matki Bożej Różańco-
wej. Ponieważ w wielu krajach rozpo-
wszechnił się pewien szczególny sposób 
odmawiania różańca, wprowadzony na 
początku XV w. przez młodego kartuza 
z Trewiru, Pius IX musiał zająć w tej spra-
wie odpowiednie stanowisko. Po rozwa-
żeniu sprawy, wydał oficjalną zgodę na 
to, aby do modlitwy „Zdrowaś Maryjo”, 
po wymówieniu imienia Jezus, włączano 
odpowiednie „klauzule” czyli dopowie-
dzenia związane z rozważaną tajem-
nicą. Pius IX, widząc w Różańcu pancerz 
i obronę „dla łatwiejszego wykorzenia-
nia wielu wszędzie pojawiających się po-
twornych błędów epoki”, w swoim liście 
apostolskim Egregiis suis z 1869 r., zapro-
sił wiernych do codziennej modlitwy ró-
żańcowej w intencji Soboru Watykań-

skiego I. Warto w tym miejscu wspomnieć, 
że łącznie z Piusem IX 35 papieży wydało 135 
listów apostolskich o Różańcu. Kolejnym pa-
pieżem, który mocno przyczynił się do roz-
powszechnienia modlitwy różańcowej, był 
papież Leon XIII (1878–1903), nazwany przez 
potomnych „najbardziej różańcowym papie-
żem wszystkich czasów”. To jego nadzwy-
czajne zaangażowanie w apostolat różań-
cowy być może wypływało stąd, iż był pod 
wielkim wpływem lektury „Przedziwny se-
kret Różańca świętego” Ludwika Marii Gri-
gniona de Montforta, którego zresztą sam 

 ▪ W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30 zostaną poświęcone ró-
żańce, które uroczyście wręczymy dzieciom przygotowującym się do Pierwszej 
Komunii św.

 ▪ Przypominam o inicjatywie Parafialnego Zespołu Caritas skierowanej do ludzi sa-
motnych z naszej parafii, którzy chcieliby, a nie są w stanie samodzielnie dotrzeć 
na groby swoich bliskich na cmentarzach w Zdzieszowicach lub Żyrowej. Zgło-
szenia można składać do 24 października w kancelarii parafialnej lub telefonicz-
nie – 77 483 40 93. 

 ▪ Przeprowadzone w minioną niedzielę badania statystyczne dotyczące liczby 
uczestników niedzielnej liturgii i przystępujących w tym dniu do Komunii św. 
wykazały, że w naszym kościele w niedzielnych Mszach św. uczestniczyło prawie 
530 osób (w zeszłym roku było 500), w tym do Komunii św. przystąpiło prawie 
240 wiernych (tj. o ok. 40 mniej niż w poprzednim liczeniu).

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; można też zło-
żyć ofiarę do puszek (z tyłu kościoła) na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiącle-
cia”; w przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby na-
szej parafii. Serdecznie dziękuję za złożone ofiary. 

beatyfikował. Leon XIII już od początku 
swojej posługi miał wewnętrzne przeko-
nanie, że wobec postępującej sekulary-
zacji europejskiej, której wpływ dał się 
odczuć w całej kulturze, „modlitwa ró-
żańcowa stanie się opatrznościowym 
narzędziem odnowienia wiary”. Propa-
gując Różaniec, wydał aż 22 oficjalne do-
kumenty związane z tą modlitwą, które 
zawierały nie tylko streszczenie dotych-
czasowego nauczania na temat Różańca 
i jego podstawowych elementów, ale też 
przedstawiały go jako szczególną formę 
kultu Najświętszej Maryi Panny. W swo-
jej encyklice Supremi Apostolatus Officio 
z 1883 r. przedstawił Różaniec jako środek 
zaradczy przeciwko trzem zasadniczym 
nieszczęściom, które dręczyły ówczesne 
społeczeństwo (zresztą pozostają nadal 
aktualne). Pierwszym była „niechęć do ży-

cia pokornego i pracowitego”, którą Róża-
niec leczy lekcjami Tajemnic Radosnych. 
Drugim nieszczęściem, wg Leona XIII jest 
„strach przed cierpieniem i ofiarą”, który 
Różaniec leczy za pomocą prawdziwej 
kontemplacji Tajemnic Bolesnych. Trzecim 
nieszczęściem wymienionym w encyklice, 
jest „obojętność wobec dóbr przyszłych”, 
którą Różaniec leczy rozważaniem Tajem-
nic Chwalebnych. Św. Leon XIII wprowa-
dził także nabożeństwa różańcowe w ca-
łym miesiącu październiku, podniósł 
rangę święta Matki Bożej Różańcowej, 
a do litanii loretańskiej włączył wezwa-
nie: „Królowo Różańca Świętego, módl się 
za nami”. Papież ten osobiście należał do 
stowarzyszenia Różańca Nieustającego, 
wybierając dla siebie na godzinę modli-
tewnego czuwania różańcowego każdy 
pierwszy dzień miesiąca od godz. 22.00. 
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Porządek Mszy św. i nabożeństw Porządek Mszy św. i nabożeństw  ___________________________________ ___________________________________

1616 października października  ––  NIEDZIELA — NIEDZIELA — UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJUROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
 8.00 – za † brata Jerzego Skórę w kolejną rocznicę śmierci, †† rodziców, 

†† rodzeństwo oraz †† z pokrewieństwa
 10.30 – za †† ojca Marcina Strancicha, † mamę Krystynę, †† z rodzin Stran-

cich, Pawleta, Jagiella i Cebulla
 13.00 – Msza św. w intencji rodzin adopcyjnych [ks. Piotr Adamów]
 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety i Norberta 
oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

17 października 17 października – poniedziałek — wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za †† rodziców Teklę i Pawła Kasperek, † siostrę Edeltraudę, 

†† braci Jana i Gerharda, † ciocię Annę, †† teściów Jadwigę i Józefa 
Nowak, † siostrę Wandę Nowak oraz †† z rodziny Nowak i Kasperek

18 października 18 października – wtorek – święto św. Łukasza, Ewangelisty
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za †† szwagrów i †† szwagierki [ofiarowana od Edeltraudy]

19 października 19 października – środa 
 7.00 – za † męża i ojca Bernarda Kwoczałę, †† rodziców Agnieszkę i Pawła 

Gabor, †† teściów Jana i Katarzynę Kwoczała oraz †† z rodzin Gabor, 
Kwoczała i dusze w czyśćcu cierpiące

 17.30 – nabożeństwo różańcowe [prowadzą siostry służebniczki i marianki]

20 października 20 października – czwartek — wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za †† rodziców Renatę i Karola Klama oraz Matyldę i Pawła Wieja, 

†† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

21 października 21 października – piątek
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za †† rodziców Józefa i Rozalię Czerneckich, †† teściów Matyldę 

i Antoniego, † męża Rudolfa, † siostrę, †† braci, †† szwagierki 
i †† szwagrów oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Ogłoszenia parafialne Ogłoszenia parafialne  __________________________________________________ __________________________________________________

 ▪ W dzisiejszą niedzielę obchodzimy w Polsce już po raz 22. Dzień Papieski. Jest to 
okazja do przypomnienia i ożywienia dziedzictwa wiary, które pozostawił św. Jan 
Paweł II. Tegoroczne hasło – „Blask Prawdy” – przypomina, podobnie jak ency-
klika św. papieża Jana Pawła II o tym samym tytule, fundamentalne prawdy dok-
tryny katolickiej z zakresu moralności, odnoszące się do różnych dziedzin ludz-
kiego życia, w kontekście współczesnych prób ich podważania lub zniekształcania. 

 ▪ Serdecznie zapraszam na nabożeństwa różańcowe: o godz. 17.30 w dni powsze-
dnie, a w soboty i niedziele o godz. 17.15. W związku z nabożeństwami różańco-
wymi okazja do spowiedzi św. jest codziennie pół godziny przed różańcem. 

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. 
Przed Mszą św. o godz. 17.00 odbędą się warsztaty muzyczne dla dzieci i mło-
dzieży prowadzone przez p. Katarzynę Krynicką.
Po Mszy św. o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie formacyjne przed bierzmo-
waniem dla młodzieży z klas siódmych. 

 ▪ W sobotę (22 października) o godz. 10.00 Franciszkański Zakon Świeckich zapra-
sza na Mszę św., która odbędzie się w kościele św. Antoniego, a po niej nastąpi 
wizytacja i kapituła w sali św. Antoniego.
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22 października 22 października – sobota — wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża
 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † męża i ojca Jerzego Wodzisławskiego w 3. rocznicę śmierci 

oraz †† z rodziny

2323 października października  ––  XXXXXX  NIEDZIELA ZWYKŁANIEDZIELA ZWYKŁA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Krystyny i Emila z oka-
zji 40. rocznicy ślubu oraz o opiekę Bożą w rodzinie

 10.30 – za † Helenę Borecką w 2. rocznicę śmierci oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące

 17.15 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † męża Jerzego Wiktor w kolejną rocznicę śmierci, †† rodziców 

Annę i Jerzego Koppa, † brata Józefa, †† teściów Annę i Franciszka, 
†† z pokrewieństwa z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiąc


