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ZAMYŚLENIA RÓŻAŃCOWE - CHWAŁA

 Dziś słowo Boże sięga samego sedna przesłania
Ewangelii. Jezus wskazuje na najważniejsze i pierwsze
przykazanie - przykazanie miłości.
 Bóg jest miłością i pragnie, żebyśmy byli na Jego obraz
i podobieństwo. Chce, żebyśmy byli swoistymi iskrami,
które pochodzą z rozpalonego ognia miłości Bożej. Każda
iskra jest nośnikiem energii będącej w stanie zapalać wielki
ogień. W ten sposób miłość się rozprzestrzenia po całym
świecie. Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym
swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem

- to znaczy: masz stać się taki jak On; zaś Będziesz miłował
swego bliźniego jak siebie samego - znaczy: miłością,
z której jesteś stworzony, masz rozpalać swoich bliźnich.
 Bogu chodzi tylko i wyłącznie o przepływ Jego życiodajnej
miłości. Poznajmy dziś swoją godność w tym, że Bóg
zaprasza do tego przepływu właśnie nas. Wiedząc, że nie
wszystko wiemy; wiedząc, że nie czujemy się na siłach;
wiedząc, że jesteśmy tylko ludźmi; i... i... i... On to wszystko
wie. I pomimo tego nas wybiera.
 Św. Paweł dziękuje tesaloniczanom, że przyjęli głoszoną
Ewangelię z radością Ducha Świętego. Tak samo Bóg
dziękuje tym, którzy przyjmują Jego słowa i Jego radość,
i którzy przez to należą do Niego.
 Nie bójmy się iść z tą radością do bliźnich. W ten sposób
będziemy pomocnikami przepływu Bożej miłości. Podobnie,
jak naczynie nie jest najważniejsze, kiedy pragniemy
orzeźwiającego napoju, tak samo nie chodzi tu o nas, ale
o napój Bożej miłości, który mają z nas pić inni. Nie
zatrzymujmy miłości na sobie, ale wylewajmy ją na drugich.
Wtedy Pan będzie dolewał do naszych serc następne ilości
tego Bożego napoju. Wystarczy go dla tamtych, wystarczy
także dla każdego z nas.

 Najlepsza nowina wynikająca z rozważania całości
tajemnic różańcowych brzmi tak: ból, o którym była mowa
tydzień temu nie ma ostatniego słowa. Jak przecież pisze
św. Paweł w Liście do Rzymian: "Wspólnie z Nim
[Chrystusem] cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział
w chwale. Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie
można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas
objawić". Słowo Boże podpowiada nam, że warto - na ile
to możliwe - nie skupiać się na bólu czy innych doczesnych
troskach, a spojrzeć poza horyzont, gdzie Bóg przygotował
wielkie rzeczy dla tych, którzy Go miłują. Tam, jak napisano
w Apokalipsie: "[Bóg] otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci
już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już
[odtąd] nie będzie". Chwałę zaś możemy w najprostszy
sposób zdefiniować jako udział w Bożym życiu i miłości,
wywyższenie naszej natury. To właśnie nazywamy niebem,
które kojarzy nam się z wszelką wspaniałością
i szczęściem. I do tego też prowadzi nas rozważanie
chwalebnych tajemnic różańca świętego, które mówią
o wielkich wydarzeniach zapoczątkowujących nasz udział
w Bożej chwale.
 Te tajemnice zresztą znakomicie korespondują ze
zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych, która

bardziej niż z melancholią powinna nam kojarzyć się
z chwałą Bożego życia. Dlatego równie dobrą nazwą dla
tej części różańca byłyby "tajemnice życia". To bowiem
w swoim zmartwychwstaniu Jezus pokonał śmierć, co
oznacza, że wciąż żyje (także w tej chwili, gdy czytasz te
słowa!). Potem, wstępując do nieba, poszedł przygotować
nam mieszkanie w domu Ojca (zapewniając wcześniej,
że w tym domu jest mieszkań wiele!). On również zesłał
Ducha, który jest dawcą życia. Jak bowiem pisał św. Jan
Paweł II w encyklice Dominum et Vivificantem, gdy Bóg
Ojciec wysyła do serc naszych Ducha Syna swego,
następuje nasze ponowne narodzenie - przybranie za
Synów Bożych. Dlatego Duch Święty był przez papieża
nazywany "tchnieniem życia Bożego". W końcu też, po
zakończeniu jej ziemskiego żywota Bóg wprowadził do
chwały nieba z duszą i ciałem Maryję. Rozważając tę
tajemnicę możemy mieć nadzieję, że to samo stanie się
kiedyś z nami - nasze dusze i przebóstwione ciała będą
mogły również przebywać w tej rzeczywistości. Zaś pa-
trząc na Maryję jako Królową możemy uwielbiać Boga,
który nie waha się udzielać swoim stworzeniom
wspaniałych darów i w niesłychany sposób je wywyższa.
Pozostając przy osobie Matki Najświętszej warto zau-



Damian Zelewski

ważyć jak w poszczególnych tajemnicach możemy odkryć
realizację Bożych obietnic, które otrzymała na samym
początku, a które z perspektywy pałacu Piłata i Golgoty
wydawały się być ponurym żartem. Anioł mówił "pełna
jesteś łaski" - czyż nie wielką łaską (Bożym darem) było
to, że Syn Maryi okazał się być ostatecznie największym
zwycięzcą w historii świata - zwycięzcą śmierci, piekła
i szatana? A następnie to, że ona sama - skromna niewiasta
z Nazaretu, nie mocą swoich zasług, ale tylko i wyłącznie
woli Bożej dostąpiła chwały, jako Królowa Nieba i Ziemi?
Maryja usłyszała również słowa "Pan z Tobą". A oto Jezus
przy swoim Wniebowstąpieniu powiedział: "Ja jestem
z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".
Mało tego, posłał Ducha (także przecież osobę Boską)
"aby był z nami na zawsze". W historii Matki Bożej spełniło
się także to, co powiedziała Elżbieta: "błogosławiona jesteś
między niewiastami". Która bowiem z kobiet dostąpiła tylu
zaszczytów, włącznie z wzięciem do chwały nieba z duszą
i ciałem? Te wszystkie Boże obietnice są tymi samymi,
które powtarzamy, modląc się na kolejnych paciorkach
różańca. W ten sposób, dzięki słowom prostej "zdrowaśki"
i dzięki różańcowi możemy wniknąć w tajemnice chwały,
która objawiła się już w historii świata i może objawić się

także w naszym życiu. A pamiętając o doświadczeniach
Maryi, ufajmy, że obietnice wiernego Boga zawsze się
spełniają - nawet gdy w danej chwili niewiele na to
wskazuje.

 Październik dobiega końca, ale zachęcam aby również
w kolejnych miesiącach, z Bożym natchnieniem, odkrywać wiele
innych treści, których nie zapisano w artykułach z cyklu
"Zamyślenia różańcowe", a które kryją się w tajemnicach
Różańca Świętego.

 W środę obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych,
które często bywa mylone ze "Świętem Zmarłych".
1 listopada to wbrew pozorom bardzo radosny dzień, który
przypomina nam wszystkim o powołaniu do świętości.
Podczas Mszy świętej pewnie niejednokrotnie mogliśmy
usłyszeć, że tego dnia wszyscy mamy imieniny, bo to
przecież wtedy wspominamy naszych świętych patronów.
Dopiero 2 listopada, pamiętamy i modlimy się za
wszystkich wiernych zmarłych, którzy odeszli z tego świata
i w czyśćcu czekają na niebo. Przy okazji pierwszych
listopadowych dni i Uroczystości Wszystkich Świętych
warto zastanowić się nad tym, czym tak naprawdę jest
świętość.
 W jednej ze swoich konferencji biskup Grzegorz Ryś
(mianowany niedawno przez papieża Franciszka
arcybiskupem Archidiecezji Łódzkiej) porusza ten temat
i wyjaśnia, o co w tej świętości chodzi.
 Na początku opowiada poruszającą historię kobiety, która
nie jest ogłoszona kanonizowaną, czy też błogosławioną,
ale bez wątpienia wiodła prawdziwie święte życie. Ta
kobieta, pani Józefa, była siostrą księdza, który udzielał
sakramentu chrztu wygłaszającemu konferencję
biskupowi. Bohaterka tej historii razem z mężem, który
był z wykształcenia muzykiem, uczyła ludzi rolnictwa,
ogrodnictwa i innych codziennych spraw, ale była także
katechetką. W czasie wojny to małżeństwo przeprowadziło
się do Krakowa i włączyło w działania Armii Podziemnej,
wskutek czego mąż został aresztowany i zginął w
Oświęcimiu, a pani Józefa była więziona. Przesłuchiwali
ją wtedy między innymi jej uczniowie, których
przygotowywała do sakramentu bierzmowania. Potrafili
w czasie tortur bić nawet krzyżami, które od niej dostali.

CZYM JEST ŚWIĘTOŚĆ?
Gdy zamknięto ją do izolatki, bez jedzenia, bez picia, po
tygodniu ktoś wrzucił do jej celi kawałek chleba. Wzru-
szające jest to, że uklęknęła wtedy i pomodliła się do Pana
Jezusa, mniej więcej w ten sposób, że przez ponad rok nie
ma możliwości przyjmowania Komunii i chce ten chleb
spożyć, jako duchową Komunię z Jezusem. Widać jak
bardzo tęskniła za Eucharystią, za Nim. Później wycień-
czona trafiła do szpitala i tam poznała kobietę, która ją
wydała. Przebaczyła jej i dowiedziała się, że postanowiła
wydać właśnie ją, bo wiedziała, że ona nikogo nie zdradzi.
Historia pani Józefy, to jedna z wielu, będąca przykładem,
że święty to ten, który ma swoje  mocne strony, a także
słabości, ale przede wszystkim jest otwarty na Pana Boga
i daje się Jemu poprowadzić.
 Biskup Ryś zwraca uwagę, że człowiek świętym się staje,
odkrywa, że wiara jest drogą prowadzącą do Boga. Gdy
zastanawiamy się nad tym, czym właściwie jest wiara,
to można śmiało powiedzieć, że oznacza to, że: wierzę,
że Bóg istnieje; ufam Mu, jak również wiem, że wiara
prowadzi, zbliża mnie do Boga, a Kościół mi na tej drodze
towarzyszy. Może trochę trudno sobie uświadomić, ale
każdy święty tu na ziemi był grzesznikiem. Bez grzechu
jest jedynie Maryja i Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie.
Biskup Ryś w tej konferencji zwraca uwagę na to, że Ko-
ściół czci nawróconego człowieka i przestrzega, aby nie
gorszyć się grzechami świętych, bo sam Pan Bóg ma
słabość do grzeszników. Żywoty świętych pokazują,
że nie uważali oni siebie za idealnych, a często nawet
zachowywali się w sposób dziwny i mało zrozumiały. Jako
przykład została podana historia z życia św. Rity, której
mąż został zabity przez sąsiadów, a ona modliła się do Boga,
że jeżeli jej dwaj dorastający synowie mają być mordercami,



to niech lepiej zabierze ich do siebie. Bóg ją wysłuchał,
zmarli na dżumę i nie zdążyli zemścić się za śmierć swojego
ojca.
 Oprócz tego, że zachowania świętych bywają niezro-
zumiałe, to są także zdumiewające, czego doskonałym
przykładem jest błogosławiony Pier Giorgio Frassati, który
pomimo że życiowo był bardzo odważnym młodzieńcem,
to gdy zakochał się w swojej koleżance Laurze, zdecydował
zrezygnować z tej miłości, bo wiedział, że rodzice nigdy
nie zaakceptują jego wybranki. Święci są najczęściej także
nieprzewidywalni, podobnie jak święte Perpetua i Felicyta.
Pierwsza z nich zginęła śmiercią męczeńską mając
dwuletniego synka, a Felicyta będąc w zaawansowanej
ciąży, modliła się razem z innymi chrześcijanami w więzieniu,
żeby urodzić dziecko wcześniej, aby nie zostało razem
z nią rozszarpane na rzymskiej arenie. Trzeba zaznaczyć
również, że świętych nie cechuje fanatyzm, ale radykalizm,
który bierze się ze zdobycia człowieka przez Jezusa, który
wszystko w życiu zmienia. Świętość to nie jest ideał,
stosunek do abstrakcyjnych zasad. Doskonałość polega na

miłosierdziu, na próbach kochania innych taką Miłością,
jaką ukochał mnie Bóg.
 Warto się nad tym zastanowić, a nasze rozważania na
temat świętości zakończyć jednym zdaniem ze Starego
Testamentu: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan,
Bóg wasz!

Barbara Majkowska
na podstawie konferencji  biskupa Grzegorza Rysia z 13 lipca 2016 r.

SERCE

Wśród wielu doświadczeń,

jakich serce ludzkie doznało,

napełnione dobrocią,

wiarą i miłością zostało,

albo też jadem zła skażone,

niepokój, ból i trwogę

wokół siebie siało.

Może ktoś je obelgą,

złym czynem zranił

i nieczułe jak głaz się stało.

Onieśmielone, może w ukryciu,

naszej pomocy oczekiwało

- lecz skreślone,

jako niegodne zostało.

Pomóżmy więc sercu

wyrwać się z niewoli zła,

rozpalmy w nim płomień dobra,

póki jeszcze nie za późno,

bo ono też,

choć może niewielką,

iskierkę dobra w sobie ma.

Barbara Kuryłek
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Poniedziałek, 30 października; 7.30 - o obronę i ratunek dla zwalnianych pracowników Opery Bałtyckiej oraz
o oddalenie zła; 18.00 - syn Paweł w 36. rocznicę urodzin
Wtorek, 31 października; 7.30 - wolna intencja; 18.00 + Eugeniusz, Zbigniew Jabłoński, Henryk Egert, Weronika,
Agnieszka, Stanisław Dziuban
Środa, 1 listopada - Wszystkich Świętych; 8.00 + z rodziny Gołębiowskich i Basińskich; 10.00 + Jadwiga i Stanisław
Izdebscy, Jolanta Baran, Kazimierz Izdebski, Genowefa Wrońska; 12.00 + mąż Wiesław, córka, rodzice z obu stron,
siostra, ks. Henryk i jego rodzice, ks. abp Tadeusz Gocłowski; 18.30 + Natalia Kochańska
Czwartek, 2 listopada - Wszystkich Wiernych Zmarłych; 7.30 + Wanda Delke, +w czyśćcu; 9.00 +mąż Czesław
w 3. rocznicę śmierci, Maria w 23. rocznicę śmierci, Józef, Janina, Robert i brat Czesław; 18.00 - w intencji zmarłych
w ostatnich 12 miesiącach
Piątek, 3 listopada - I pt m-ca; 7.30 + Jadwiga, Paweł, Henryk, Herbert Szczodrowscy, Magdalena, Paweł, Bogumił
Zielińscy; 18.00 + członkowie wspólnoty Żywego Różańca
Sobota, 4 listopada - Świętego Karola Boromeusza; 7.30 + Eugeniusz i Emilia; 18.00 + z rodzin: Plicht, Petke,
Skierka i Szutenberg
Niedziela, 5 listopada - 31. Niedziela Zwykła; 8.00 + Krzysztof; 10.00 + Franciszek i Stefania Blum; 12.00 + Maria,
Edwin, Czesław, Adam, +z rodziny z obu stron; 18.30 + Longin Janicki, +z rodziny z obu stron

1. Nabożeństwa różańcowe do wtorku pół godziny przed wieczorną Mszą Świętą. Ostatni różaniec dla dzieci
we wtorek o godz. 17.00.
2. Katecheza biblijna dla dorosłych w poniedziałek o godz. 18.50 w domu parafialnym.
3. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza młodzież oraz dorosłych na spotkanie modlitewno-formacyjne we wtorek
o godz. 19.00 w domu parafialnym.
4. W środę, 1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych. Mimo wizyt na cmentarzach pamiętajmy w tym dniu
o uczestnictwie w Eucharystii, gdyż jest to jedno z największych świąt w roku. Msze Święte w naszym kościele o 8.00,
10.00, 12.00 oraz 18.30.
5. W czwartek, 2 listopada, Dzień Zaduszny. Msze Święte o 7.30, 9.00 oraz 18.00. Na wieczornej Mszy Świętej
polecimy Panu Bogu, wyczytując imiona i nazwiska, wszystkich naszych zmarłych w minionym roku parafian (czyli
zmarłych od 1 XI 2016 roku do teraz). Prosimy również rodziny zmarłych o przyniesienie znicza z przyklejoną karteczką
z imieniem i nazwiskiem zmarłego i postawienie go przed ołtarzem. Wieczorną Mszę Świętą poprzedzi modlitwa
różańcowa za wszystkich naszych bliskich zmarłych, którą rozpoczniemy o godz. 17.30.
6. Wypominki możemy jeszcze składać w zakrystii lub biurze parafialnym. W oktawie uroczystości Wszystkich Świętych
będziemy polecać w modlitwie po każdej Mszy Świętej naszych zmarłych wymienionych w wypominkach jednorazowych.
Od przyszłej niedzieli przed sumą parafialną będziemy wymieniać zmarłych, podzielonych na 2 grupy, na przemian,
w wypominkach rocznych.
7. W czwartek nabożeństwo pierwszoczwartkowe po porannej Mszy świętej. Wystawienie Najświętszego Sakramentu
o godz. 17.00, czyli pół godziny przed modlitwą różańcową za zmarłych. I wówczas okazja do spowiedzi. Również
w I piątek miesiąca pół godziny przed Mszą Świętą. Ks. Jan uda się do chorych w I piątek rano, natomiast ks. Piotr
w następny piątek, 10 listopada.
8. W I sobotę miesiąca zapraszamy na Mszę świętą o godz. 7.30, a po niej różaniec fatimski. Na tę modlitwę zapraszamy
wszystkich czcicieli Matki Najświętszej, szczególnie członków róż różańcowych. Jest to zarazem dzień zmiany tajemnic.
W każdą sobotę o godz. 7.00 śpiewane są w naszym kościele Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.
9. Kolejny Wieczór Chwały "Droga do uwolnienia" odbędzie się w naszym kościele w przyszłą niedzielę, 5 listopada.
O godz. 18.30 Msza Święta, a po niej modlitwa uwielbienia. Serdecznie zapraszamy.
10. Od przyszłej niedzieli będziemy rozprowadzać cegiełki na renowację organów w naszym kościele.
11. Na misje zebraliśmy w ubiegłą niedzielę 1053 zł. Bóg zapłać.
12. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie III Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.
     Zmarła nasza parafianka Jadwiga Tarkowska, l. 94, zam. przy ul. Okrąg. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

a. W Uroczystość Wszystkich Świętych wierni mogą

zyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany za

zmarłych. Warunkiem jest wyzbycie się przywiązania do

grzechów, nawet lekkich, przystąpienie do sakramentu

pojednania i pokuty, przyjęcie Komunii świętej, pobożne

nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie tam Ojcze

nasz, Wierzę w Boga oraz jakiejkolwiek modlitwy

w intencjach Ojca Świętego.

W listopadzie możemy uzyskać odpust zupełny:
b. W listopadzie można w każdym dniu zyskiwać odpusty

za zmarłych, nawiedzając cmentarz, gdzie należy odmówić

Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolną modlitwę za

zamarłych i modlitwę w intencjach Ojca Świętego. W dniach

od 1 do 8 XI, odpust jest zupełny, w pozostałych zaś dniach

odpust cząstkowy. Warunki zyskania odpustu zupełnego

podano wyżej, z tym, że spowiedź sakramentalna wystarczy

dla zyskania odpustów w wielu dniach.


