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Uświęcona wielowiekową tradycją, a zarazem cią-
gle rozwijana i pogłębiana przez Urząd Nauczy-
cielski Kościoła i wielu świętych, modlitwa ró-
żańcowa ujawnia w naszej praktyce liturgicznej 
szczególną moc w miesiącu październiku. Warto 
przypomnieć sobie słowa św. Jana Pawła II, który 
tak pisał w 2002 roku w Liście apostolskim Rosa-
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rium Virginis Mariae: „Ja sam 
nie pomijałem okazji, by zachę-
cać do częstego odmawiania ró-
żańca. Od mych lat młodzień-
czych modlitwa ta miała ważne 
miejsce w moim życiu ducho-
wym. Przypomniała mi o tym 
z mocą moja niedawna podróż 
do Polski, a przede wszystkim 
odwiedziny Sanktuarium w Kal-
warii. Różaniec towarzyszył mi 
w chwilach radości i doświad-
czenia. Zawierzyłem mu wiele 
trosk. Dzięki niemu zawsze do-
znawałem otuchy. Dwadzieścia 
cztery lata temu, 29 paździer-
nika 1978 roku, zaledwie w dwa 
tygodnie po wyborze na Stolicę 
Piotrową, tak mówiłem, niejako 
otwierając swe serce: różaniec 
«to modlitwa, którą bardzo uko-
chałem. Przedziwna modlitwa! 
Przedziwna w swej prostocie 
i głębi zarazem. [...] Oto bowiem 
na kanwie słów Pozdrowienia 
Anielskiego (Ave Maria) prze-
suwają się przed oczyma naszej 
duszy główne momenty z ży-
cia Jezusa Chrystusa. Układają 
się one w całokształt tajemnic 
radosnych, bolesnych i chwa-

lebnych. Jakbyśmy obcowali z Panem Je-
zusem poprzez – można by powiedzieć – 
Serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te 
same dziesiątki różańca serce nasze może 
wprowadzić wszystkie sprawy, które skła-
dają się na życie człowieka, rodziny, na-
rodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobi-
ste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza 
tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o któ-
rych najbardziej się troszczymy. W ten 
sposób ta prosta modlitwa różańcowa 
pulsuje niejako życiem ludzkim»”. W tym 
samym Liście Ojciec Święty nie tylko ubo-
gacił rozważania różańcowe tajemnicami 
światła, ale też skuteczności tej modli-
twy zawierzył sprawę pokoju w świecie 
i sprawę rodziny. Pisał: „Różaniec ze swej 
natury jest modlitwą pokoju z racji sa-
mego faktu, że polega na kontemplowa-
niu Chrystusa, który jest Księciem Pokoju 
i «naszym pokojem» (Ef 2, 14). Kto przy-
swaja sobie misterium Chrystusa – a ró-
żaniec właśnie do tego prowadzi – dowia-
duje się, na czym polega sekret pokoju, 
i przyjmuje to jako życiowy projekt. […] 
Różaniec jest modlitwą pokoju także ze 
względu na owoce miłości miłosiernej, 
jakie rodzi. Jeśli odmawia się go właści-
wie, jako modlitwę medytacyjną, to róża-
niec, pomagając spotkać się z Chrystusem 
w Jego misteriach, musi również ukazy-
wać oblicze Chrystusa w braciach, zwłasz-
cza tych najbardziej cierpiących. […] Jako 
modlitwa o pokój, różaniec był też za-
wsze modlitwą rodziny i za rodzinę. Nie-
gdyś modlitwa ta była szczególnie droga 
rodzinom chrześcijańskim i niewątpliwie 
sprzyjała ich jedności. Należy zadbać, by 
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nie roztrwonić tego cennego dziedzictwa. 
Trzeba powrócić do modlitwy w rodzinie 
i do modlitwy za rodziny, wykorzystując 
nadal tę formę modlitwy”. 
W myśl słów św. Jana Pawła II dosko-
nale wpisuje się projekt duszpasterski 
„Rodzice modlą się różańcem za dzieci”. 
Dzieło to rozpoczęło się w 2001 roku 
w trakcie rekolekcji wspólnoty modlitew-
no-ewangelizacyjnej z Gdańska. Pomysło-
dawcy piszą m.in.: „Każdy rodzic pragnie, 
aby jego dziecko było szczęśliwe, skoń-
czyło dobrą szkołę, czasem dobre studia, 
miało dobry zawód, wspaniałą rodzinę, 
czy też wypełniało inne powołanie. Każdy 
rodzic pragnie..., ale czy sam jest w stanie 
zapewnić to swoim „skarbom”? Szukamy 
znajomości u osób, które mogą jak naj-
więcej „załatwić”! A jest Ktoś, kto może 
wszystko! Na dodatek pomaga za darmo! 
On może wszystko, bo jest Wszechmo-
gący! Ta osoba to Bóg. Sami nie pora-
dzimy sobie z trudnymi faktami, z wszech-
obecnymi zagrożeniami, jakie czyhają na 
nasze dzieci takimi jak: alkohol, papierosy, 
kradzieże, zawiść, rozboje, narkotyki, po-
wszechnie dostępna magia i okultyzm, 
sekty, destrukcja z Internetu, pornografia, 
skutki aborcji i wiele innych. To smutna 
rzeczywistość, która istnieje, czy nam się 
to podoba czy nie. Także żadne pieniądze 
nie zapewnią dziecku bezpieczeństwa. To 
potwierdza praktyka. Dodatkowo bardzo 
często to właśnie my sami – rodzice – 
z różnych przyczyn stajemy się dla dziecka 
problemem. Z powodu naszych błędów, 
braku wiedzy, zaniedbań, grzechów na-
sze własne dzieci mogą doświadczać zła”.



Porządek Mszy św. i nabożeństw _____________________________________________

5 października – Niedziela XXVII Zwykła
 8.00 – za † Zenona Twardzika
 10.30 – za † Willibalda Cichon w 1. rocznicę śmierci, †† z pokrewieństwa 

z obu stron
  – Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony i o błogosławieństwo 

Boże dla rolników i działkowiczów
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Kamila z okazji 

18. rocznicy urodzin

6 października – poniedziałek
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za †† rodziców Stefanię i Bronisława Jusiel, †† Władysławę i Jana 

Bulskich, † siostrę Krystynę, † bratową Teresę, † ojca Józefa Pie-
chotę oraz †† z pokrewieństwa

7 października – wtorek — wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † męża Wacława Topolskiego, †† rodziców i teściów

8 października – środa 
 7.00 – za † Antoniego Gorzel [od rodziny Żukow]
 17.30 – nabożeństwo różańcowe

9 października – czwartek — wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † męża i ojca Bernarda oraz †† z rodziny Kwoczała

10 października – piątek
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † Antoniego Skórę, † jego żonę i †† dzieci

11 października – sobota
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – za † ojca Bronisława Makarewicza, †† z rodzin Kabot i Makarewicz

12 października – Niedziela XXVIII Zwykła
 8.00 – za † Antoniego Grabisch, †† rodziców Slanina oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące

 10.30 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 
o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jacka z okazji 25. rocz-
nicy urodzin

  – modlitwa za roczne dziecko: Szymona Wachowskiego
 17.30 – nabożeństwo różańcowe
 18.00 – o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego w intencji 

nauczycieli i wychowawców

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

▪▪ Serdecznie▪zapraszam▪na▪nabożeństwa▪różańcowe,▪które▪w▪naszym▪kościele▪od-
prawiane▪są▪codziennie▪przez▪cały▪miesiąc▪październik▪o▪godz.▪17.30.▪

▪▪ We▪wtorek▪7▪października▪o▪godz.▪16.30▪w▪domu▪katechetycznym▪przy▪parafii▪św.▪
Antoniego▪odbędzie▪się▪spotkanie▪grupy▪misyjnej.

▪▪ W▪środę▪8▪października▪odbędzie▪się▪bardzo▪ważne▪spotkanie▪członków▪i▪sympa-
tyków▪Rodziny▪bł.▪Edmunda▪Bojanowskiego.▪Rozpocznie▪się▪ono▪nabożeństwem▪
różańcowym▪w▪kościele▪św.▪Antoniego▪o▪godz.▪17.30.

▪▪ W▪czwartek▪zapraszam▪o▪godz.▪18.00▪na▪Mszę▪św.▪szkolną.

▪▪ W▪czwartek▪o▪godz.▪19.00▪zapraszam▪na▪spotkanie▪formacyjne▪przed▪bierzmowa-
niem▪dla▪młodzieży▪z▪klas▪trzecich▪gimnazjalnych.▪

▪▪ Wydział▪Duszpasterski▪Kurii▪Diecezjalnej▪w▪Opolu▪organizuje▪w▪sobotę▪11▪paź-
dziernika▪br.▪w▪Winowie▪Diecezjalny▪kongres▪wspólnot,▪ruchów▪i▪stowarzyszeń▪
katolickich.▪Rozpoczęcie▪o▪godz.▪14.30,▪zakończenie▪o▪godz.▪20.30.▪W▪programie:▪
konferencja,▪praca▪w▪grupach,▪spotkanie▪przy▪kawie,▪adoracja▪Najświętszego▪Sa-
kramentu▪i▪Eucharystia▪pod▪przewodnictwem▪biskupa▪Rudolfa▪Pierskały.▪▪

▪▪ W▪niedzielę▪12▪października▪br.▪już▪po▪raz▪14.▪obchodzony▪będzie▪w▪naszym▪kraju▪
Dzień▪Papieski,▪który▪w▪tym▪roku▪odbędzie▪się▪pod▪hasłem▪„Jan▪Paweł▪II▪–▪Świę-
tymi▪bądźcie!”.▪Na▪obchody▪dnia▪składają▪się:▪modlitwa▪za▪wstawiennictwem▪św.▪
Jana▪Pawła▪II,▪przypomnienie▪nauki▪papieskiej▪oraz▪zbiórka▪do▪puszek▪na▪funda-
cję▪Dzieło▪Nowego▪Tysiąclecia,▪która▪wspiera▪uczące▪się▪dzieci▪i▪młodzież▪z▪ro-
dzin▪ubogich.▪

▪▪ W▪przyszłą▪niedzielę▪odbędzie▪się▪na▪Górze▪Świętej▪Anny▪Pielgrzymka▪Myśliwych.

▪▪ Dzisiejsza▪kolekta▪jest▪przeznaczona▪na▪potrzeby▪Seminarium▪Duchownego▪i▪die-
cezjalnych▪instytucji;▪w▪przyszłą▪niedzielę▪kolekta▪będzie▪przeznaczona▪na▪po-
trzeby▪naszego▪kościoła.▪„Bóg▪zapłać”▪za▪ofiary.


