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objawiając się trójce dzieci, że jest „Matką Bożą Różańcową” i usilnie zaleca od
mawianie różańca o nawrócenie grzeszników. „Najświętsza Maryja Panna Nie
pokalanie Poczęta” – bo tak przedstawiła się Maryja dwóm polskim
dziewczynkom – objawiając się od 27 VI do 16 IX 1877 r. w Gietrzwałdzie na
Warmii wyraziła m.in. prośbę, aby codziennie odmawiały różaniec.
Przejmującym świadectwem znaczenia modlitwy różańcowej dla Polaków
w trudnych i bolesnych okresach dziejowych są różańce wykonane z chleba przez
więźniów łagrów sowieckich i obozów hitlerowskich; chleb był dla nich jedynym
dostępnym materiałem, z którego mogli wykonać różaniec, choć jednocześnie był
tak cenny – życiodajny. Takie m.in. szczególne eksponaty można oglądać
w Skarbcu Jasnogórskim. Podczas drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczy
zny w 1983 r., byli więźniowie z niemieckiego hitlerowskiego obozu koncentracyj
nego w Gusen, jako swój dar wręczyli papieżowi sześć kartek Żywego Różańca
pochodzących z tamtego czasu.
Papieże ostatnich czasów, podczas spotkań z wiernymi, wręczają uczestnikom
audiencji różańce.
W naszej parafii Świętego Krzyża, od
wielu lat, istnieje Wspólnota Żywego Różań
ca; jej spotkania odbywają się w pierwszą
niedzielę miesiąca o godz. 16.30 w dolnym
kościele i ta wspólnota modlitwy różańcowej
jest otwarta na nowych członków.
Wszystkim nam potrzeba więcej modli
twy i dlatego prosimy o wstawiennictwo
Najświętszej Maryi Panny i świętych pań
skich. Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyń
ski: „Tam, gdzie panuje wielka ufność ku
Maryi i wiara w Jej zwycięstwo, tam Bóg
dokonuje przez Nią przedziwnych cudów
swojej potęgi”. „Pobożność maryjna jest inte
gralną częścią życia chrześcijańskiego”
(św. Jan Paweł II), ale trzeba nam też za
wsze pamiętać, że do istoty nabożeństwa
maryjnego należy naśladowanie Maryi. Nie
ma autentycznej czci Maryi bez jej naślado
wania.
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Numer okolicznościowy na miesiąc różańcowy
Sprawujemy dzisiaj liturgię niedzielną, ale chciejmy zauważyć, że każdego
roku pod datą 7 października przeżywamy wspomnienie liturgiczne Najświętszej
Maryi Panny Różańcowej. Ten obchód liturgiczny ustanowił św. papież Pius V
aby upamiętnić zwycięstwo floty chrześcijańskiej nad Turkami pod Lepanto
w 1571 r. Zwycięstwo w tej
bitwie morskiej zatrzymało
wtedy napór islamu, który
zagrażał
chrześcijańskiej
Europie i było ono wypro
szone modlitwą różańcową.
Papież Leon XIII († 1903
r.), „Papież różańca” po
święcił modlitwie różańco
wej miesiąc październik
i odtąd w tym właśnie mie
siącu gromadzimy się na
nabożeństwa różańcowe.
Pięknie o różańcu pi
sze Zofia KossakSzczucka
(†1968 r. – w bieżącym ro
ku przypada 50 rocznica jej
śmierci): „Przeciwstawiając
nadzieję smutkowi sączą
cemu się nieznośnie z tej
jesiennej pory, Kościół opa
sał październik łańcuchem
różańca, albowiem różaniec
to radość. Liście opadną i szczezną. Woń róż Maryjnych jest wieczna... Od zara
nia chrześcijaństwa Najświętsza Panna zwana jest Ogrodem Różanym, po łaci
nie: rosarium...” Uwieńczmy skronie Maryi różami, które nie więdną” – było
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla dzieci),
11.45 (suma), 13, 16, 19, 19* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12, 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)
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hasłem chrześcijaństwa... Ave Maria płynie w górę. Drzewa są czarne i nagie.
Róże Niepokalanej kwitną i wydają woń”. („Rok Pański”).
Ponieważ różaniec jest modlitwą polegającą na wielokrotnym odmawianiu
Zdrowaś Maryjo, używa się pod
czas niej różańca, czyli sznura,
na którym są nawleczone ziarna
oznaczające Modlitwę Pańską
i Pozdrowienie Anielskie. Na ca
ły różaniec składa się 20 tajem
nic: 5 radosnych; 5 światła; 5
bolesnych i 5 chwalebnych. Mo
dlitwę różańcową określa się
niekiedy mianem „modlitwy Je
zusowej chrześcijaństwa zachod
niego”. Różaniec w dzisiejszej
postaci wprowadził św. Dominik
(XIII w.); rozpowszechniał tę mo
dlitwę założony przez niego za
kon dominikanów, a do Polski,
jak uważa wielu, przyniósł go
św. Jacek – dominikanin.
Wspomniany już wcześniej
Papież Leon XIII w encyklice
„Adiutricem populi” z 1895 r.,
o modlitwie różańcowej pisał:
„Zapewne jest wiele sposobów
uproszenie opieki Maryi, uważa
my jednak, że różaniec jest
z nich najlepszym i najskutecz
niejszym”. Leon XIII szczególnie nawoływał do rodzinnego różańca.
W bogatym nauczaniu św. papieża Jana Pawła II – wielkiego czciciela Ma
ryi – znajdujemy jego List apostolski „Rosarium Virginis Mariae” z 2002 r. –
„O Różańcu Świętym”. Ten dokument oficjalnego nauczania papieskiego ma za
razem ton bardzo osobisty, świadczący o roli tej modlitwy w życiu świętego pa
pieża.
Jak wskazuje nam Jan Paweł II: „różaniec to modlitwa przedziwna w swej
prostocie i głębi zarazem. Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego
przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa
Chrystusa. Układają się one w całokształt tajemnic radosnych, bolesnych i chwa
lebnych. Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez – można by powiedzieć –
Serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze
może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka”. Aby
różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać „streszczeniem Ewangelii”
z ustanowienia Jana Pawła II został uzupełniony o nowe tajemnice – tajemnice
światła, które obejmują ważne momenty z życia publicznego Pana Jezusa: 1. Je
go chrzest w Jordanie; 2. objawienie siebie na weselu w Kanie Galilejskiej; 3.
głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia; 4. przemienienie na gó
rze Tabor; 5. ustanowienie Eucharystii.
„Przez różaniec – uczy nas Jan Paweł II – lud chrześcijański niejako wstę
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puje do szkoły Maryi, dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chry
stusa i w doświadczenie głębi Jego miłości”. „Kościół zawsze uznawał szczególną
skuteczność tej modlitwy”.
Papieski „List o Różańcu świętym” zawiera też bardzo wymowne świadec
two samego Jana Pawła II dotyczące modlitwy różańcowej: „Od mych lat mło
dzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym...
Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu
wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy”.
Do całego Kościoła Jan Paweł II zwrócił się też w tym Liście z serdecznym
apelem, aby skarb – jakim jest różaniec był przez nas ponownie odkryty i aby
przez tę modlitwę prosić Boga o dar pokoju dla naszego świata i by różaniec był
modlitwą rodziny i za rodzinę.
Błogosławiony Bartłomiej Longo,
„apostoł różańca” (†1926 r.): „Kto sze
rzy różaniec, ten jest ocalony”; frag
ment „Supliki do Królowej Różańca
Świętego”: „O błogosławiony różańcu
Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz
nas z Bogiem; więzi miłości, która nas
jednoczysz z aniołami; wieżo ocalenia
od napaści piekła; bezpieczny porcie
w morskiej katastrofie! Nigdy cię już
nie porzucimy. Będziesz nam pociechą
w godzinie konania. Tobie ostatni po
całunek gasnącego życia. A ostatnim
akcentem naszych warg będzie Twoje
słodkie imię o Królowo Różańca...,
O Matko nasza droga...”.
Jest czymś bardzo znamiennym,
że wiele objawień maryjnych wiąże się
z modlitwą różańcową. Bernadetta
Soubirous Matkę Bożą objawiającą się
jej w Lourdes widzi z różańcem.
W Fatimie, Najświętsza Maryja Pan
na 13 października 1917 r. oświadcza,
Nabożeństwa
niedziela:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
I czwartek miesiąca:
piątek:
sobota:

18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

