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jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.

L I T U R G I A  S Ł O W A

W Klimatach:

Oto Słowo Pańskie
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Piotra Apostoła: Najdrożsi: Chrystus raz je-
den umarł za grzechy, sprawiedliwy za niespra-
wiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; 

PIERWSZE CZYTANIE 
Rdz 2, 18-24

Czytanie z Księgi Rodzaju: Pan Bóg rzekł: 
«Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; 
uczynię mu zatem odpowiednią dla niego po-
moc». Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta 
lądowe i wszelkie ptaki podniebne, Pan Bóg 
przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać 
się, jak on je nazwie. Każde jednak zwierzę, 
które określił mężczyzna, otrzymało nazwę 
„istota żywa”. I tak mężczyzna dał nazwy 
wszelkiemu bydłu, ptakom podniebnym i 
wszelkiemu zwierzęciu dzikiemu, ale nie znala-
zła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. 
Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył 
się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno           
z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po 
czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczy-
zny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowa-
dził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: «Ta 
dopiero jest kością z moich kości i ciałem z me-
go ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta      
z mężczyzny została wzięta». Dlatego to męż-
czyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i 
łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się je-
dnym ciałem.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 128 (127), 1b-2. 3-4. 5-6

Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi
Szczęśliwy człowiek, który służy Panu * 
i chodzi Jego drogami. 
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, * 
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny † 
w zaciszu twego domu. *  Synowie twoi 
jak oliwne gałązki dokoła twego stołu. 
Tak będzie błogosławiony człowiek, * 
który służy Panu.
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi † 
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem * 
przez wszystkie dni twego życia. 
Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. * 
Pokój nad Izraelem!

DRUGNIE CZYTANIE
Hbr 2, 9-11

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Bracia: Wi-
dzimy Jezusa, który mało co od aniołów był 
mniejszy, chwałą i czcią uwieńczonego za 
mękę śmierci, iż z łaski Bożej zaznał śmierci 
za każdego człowieka. Przystało bowiem Te-
mu, dla którego wszystko i przez którego 
wszystko istnieje, który wielu synów do chwały 
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Dziś przypada pierwsza niedziela miesią-
ca. Nabożeństwo Różańcowe zostanie 
odprawione o godz. 17.00. Po nabożeń-
stwie modlić się będziemy za zmarłych 
polecanych w wypominkach rocznych.
W październiku zapraszamy wszystkich 
do modlitwy różańcowej w intencji naszej 
parafii, Ojczyzny i w intencjach osobi-
stych. Nabożeństwo różańcowe odpra-
wiane jest w niedziele o godz. 17.00., a        
w dni powszednie po Mszy św. o godz. 
17.00. zapraszamy dzieci na wspólny 
różaniec we wtorki i czwartki o godz. 
17.30.
Msza św. wotywna o Duchu Świętym 
zostanie odprawiona jutro o godz. 18.00. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Jak w każdy pierwszy wtorek miesiąca, 
zapraszamy rodziców na wspólną mo-
dlitwę w intencji dzieci, zwłaszcza tych 
które odeszły od Boga i Kościoła, na 
godz.17.30. Msza św. w intencji dzieci i 
ich rodziców zostanie odprawiona o godz. 
18.00.

W tym tygodniu, 7 października 
przypada I czwartek miesiąca. 

Msza św. wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym 

Kapłanie zostanie odprawiona       
o godz. 17.00.

po Mszy św. Nabożeństwo 
Różańcowe. 

W tym dniu, w sposób 
szczególny modlimy się               
o powołania kapłańskie

i zakonne.

K O M E N T A R Z

   Zamysł, plan Boga wobec człowieka i 
odpowiedź człowieka na ten plan poru-
szane są w dzisiejszych czytaniach. 

   Jaki jest ów zamysł? Pan Bóg rzekł: „Nie 
jest dobrze, aby mężczyzna był sam; 
uczynię mu zatem odpowiednią dla niego 
pomoc”. Tą odpowiednią dla niego pomo-
cą, co sam potwierdza mężczyzna, jest 
niewiasta. Bóg w swej miłości do czło-
wieka powołuje go do małżeńskiej wspól-
noty życia i wzywa, by  byli obrazem Jego 
Bożej miłości i kierowali się jej prawami. 

   Jaka jest odpowiedź człowieka?  Bywa 
różna. I pełna wierności i pełna przewrot-
ności. Pan Jezus przestrzega małżonków 
przed przewrotnością i wzywa do wier-
ności pierwotnemu zamysłowi Boga: „Co 
więc Bóg złączył , tego człowiek niech nie 
rozdziela”. 

   Otoczmy małżonków modlitwą, by spro-
stali temu pięknemu acz trudnemu zada-
niu.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Mt 4, 23

Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas 
mieszka i miłość ku Niemu jest w nas doskona-
ła.

EWANGELIA
Mk 10, 2-16

Słowa Ewangelii według Świętego Marka: Fa-
ryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go 
wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mę-
żowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: 
«Co wam przykazał Mojżesz?» Oni rzekli: 
«Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i 
oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: 
«Przez wzgląd na zatwardziałość serc wa-
szych napisał wam to przykazanie. Lecz na 
początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mę-
żczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca 
swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i bę-
dą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoj-
giem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, 
tego niech człowiek nie rozdziela». W domu 
uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powie-
dział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze in-
ną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli 
żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, 
popełnia cudzołóstwo». Przynosili Mu również 
dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szor-
stko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, 
oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzie-
ciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie 
im; do takich bowiem należy królestwo Boże. 
Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie 
królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie 
do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie 
ręce i błogosławił je.

Oto Słowo Pańskie
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dokończenie ze strony 3

Na takich wizerunkach idea różańcowa obej-
muje często także Kościół cierpiący, ukazu-
jąc dusze czyśćcowe, które za wstawienni-
ctwem Matki Bożej aniołowie wprowadzają 
do nieba. Na obrazach takich występują czę-
sto święci dominikańscy jak Dominik, Kata-
rzyna ze Sieny, Tomasz z Akwinu, Jacek 
Odrowąż orędujących za duszami czyśćco-
wymi. I wreszcie ostatnim typem wizerunków 
Matki Boskiej Różańcowej, który zdobył naj-
większą popularność, to przedstawienia 
wzorowane na obrazie Matki Boskiej Śnie-
żnej (Salus Populi Romani) w Rzymie. W Po-
lsce znajdowały się w prawie każdym koś-
ciele dominikańskim.

Święto Matki Boskiej 
Różańcowej

Powstanie święta łączy się z wydarzeniem 
militarnym, które miało wpływ na losy Euro-
py. Ekspansja turecka na Morzu Śródziem-
nym została zatrzymana pod Lepanto. W 
dniu 7 października 1571 r. połączone floty 
Hiszpanii, Wenecji i Państwa Kościelnego 
pod wodzą Juana d`Austria pokonały flotę 
turecką. W tym samym dniu ulicami Rzymu 
kroczyła pod przewodem Piusa V procesja
odmawiając różaniec. Na czele procesji nie-
siono obraz Matki Boskiej Śnieżnej zwany 
Salus Populi Romani z bazyliki Santa Maria 
Maggiore w Rzymie. Do zwycięstwa pod Le-
panto przyczyniła się nagła zmiana wiatru
uznana za cudowną interwencję Matki Bożej 
na skutek odmawiania różańca.

Andrzej Datko
Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/38308/ 
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Rozpoczynamy przygotowanie młodzieży 
do sakramentu bierzmowania. Kandydatów 
zapraszamy na spotkanie organizacyjne          
w czwartek, 7 października, o godz. 19.00. 
w kanonii.
W czwartek, 7 października br., we wspo-
mnienie Majśw. Maryi Panny Różańcowej o 
godz. 18.00. zostanie odprawiona Msza św. 
w intencji członków Kół Żywego Ró-żańca.
W związku ze skargami do Straży Miej-
skiej, prosimy o przestrzeganie wewnątrz 
kościoła zasad sanitarnych związanych       
z pandemią: zachowujemy dystans, zakła-
damy maseczki.
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
- w poniedziałek, 4 sierpnia, wspomnienie
św. Franciszka z Asyżu,
- we wtorek, 5 października, wspomnienie
św. Siostry Faustyny Kowalskiej, dziewicy,
- w czwartek, 7 października, wspomnienie
Najśw. Maryi Panny Różańcowej.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym rodzinnym i zawodowym.
Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych      
w minionym miesiącu naszych parafian:
- śp. Jana Adama Drewniaka,
- śp. Janinę Tatarczuk,
- śp. Annę Królak,
- śp. Wiesława Stanisława Kowala,
- śp. Krystynę Pelagię Janczak,
- śp. Kazimierza Gawle,
- śp. Jerzego Zawiszę.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen

10.

  9.

doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia 
udoskonalił przez cierpienia. Tak bowiem Ten, 
który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęce-
ni, od Jednego wszyscy pochodzą. Z tej to 
przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi 
swymi.

Oto słowo Boże

 Msza święta wotywna o Duchu 
Świętym. Po Mszy św.  odmówimy 

Litanię do Ducha Świętego. 

PIERWSZY PONIEDZIAŁEK 
MIESIĄCA 

4 października 2021 r. godz. 18.00 

12.09.2021 - 10.10.2021 
Módlmy się za pośrednictwem 

nowych błogosławionych
Matki Elżbiety Róży Czackiej

i kardynała Stefana Wyszyńskiego
o odnowę i umocnienie

Kościoła w Polsce.

http://www.parafiawilanow.pl
mailto:kancelaria@parafiawilanow.pl
mailto:ela.wrotek@gmail.com
https://www.niedziela.pl/artykul/38308/


          

Nr 657z w2 Nr 657

radości.

o powołania kapłańskie. 

PIĄTEK
2 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    

3

„Pamiętasz tę scenę z filmu „Władca Pierścieni”, kiedy Gandalf wygania złego ducha z króla 
Theodena? A ten wije się, obłąkańczo śmieje, wyzywa, aż w końcu... opada maska, a spod 
maski ukazuje się twarz króla. Taka, jaką znali wszyscy. Prawdziwa twarz, młodsza, twarz 
człowieka, w którego żyłach znów zaczyna krążyć krew. 

Tak było z moją żoną, kiedy zrobiłem to, co mi powiedziałaś”.

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 
Różańcowej

Duchowa szarża dla ratowania małżeństwa.

    Przypadające 7 października, wspomnienie Matki Boskiej Różańcowej to dzień szczególny w powszechnym i polskim kalendarzu 
maryjnym. Październikowe nabożeństwo różańcowe odbywa się w wszystkich parafiach w Polsce. W naszej parafii w październiku 
zapraszamy wszystkich do modlitwy różańcowej w intencji naszej parafii, Ojczyzny i w intencjach osobistych. Nabożeństwo 
różańcowe odprawiane jest w niedziele o godz.17.00., a w dni powszednie po Mszy św. o godz.17.00. zapraszamy dzieci na wspólny 
różaniec we wtorki i czwartki o godz.17.30.

   

   Geneza chrześcijańskiej modlitwy różańco-
wej nie została do tej pory jednoznacznie 
ustalona. Ogólnie przyjętej tradycji nie potwie-
rdzają bowiem źródła w kilku istotnych spra-
wach. Miarodajne będzie zatem stwierdzenie, 
że różaniec stanowi wynik wielowiekowej 
ewolucji różnych form modlitewnych.

  Chrześcijaństwo znało sznury modlitewne już 
we wczesnym średniowieczu. Służyły one do 
odmawiania modlitwy Pańskiej i nosiły nazwę 
signula de Pater Noster. Prawdopodobnie ok. 
połowy XII w. z takim praróżańcem powiązano 
maryjną modlitwę Ave Maria, co było oznaką 
rosnącego znaczenia Matki Bożej w Kościele. 
Pierwszego usystematyzowanego połączenia 
obu modlitw: 5 Pater Noster i 50 Ave Maria 
dokonał prawdopodobnie kartuz Henryk Eg-
hen. Dalsze, pewne już wiadomości pochodzą 
z pierwszej połowy XV w. Uformowana mo-
dlitwa różańcowa powstała w środowisku 
kartuzów – Dominik z Prus i Adolf z Essen          
z klasztoru w Trewirze połączyli 50 Ave Maria 
z pięćdziesięcioma rozmyślaniami. Była to 
„reforma trewirska”, co świadczy o istnieniu 
wcześniejszych form różańca. System trewirski 
posiadał kilka wariantów, odmawiano np. 63 
Ave Maria, które odpowiadały symbolicznej 
liczbie 63 lat życia Matki Bożej i łączono je          
z rozmyślaniami o tajemnicach maryjnych. 

  Modlitwa różańcowa jak żadna inna obej-
mując cały świat katolicki wskazuje, że Ma-
ryja to Mater omnium, udzielająca się wszy-
stkim we wszystkich potrzebach jako Poś-
redniczka prowadząca do Chrystusa. Róża-
niec stał się modlitwą powszechną, najdo-
bitniejszym wyrazem czci i kultu maryjnego.

   Według danych Instytutu Statystyki Koś-
cioła Katolickiego SAC w Warszawie paź-
dziernikowe nabożeństwo różańcowe odby-
wa się w wszystkich parafiach w Polsce,                         
z okazji świąt maryjnych modlitwa różańcowa 
odmawiana jest w co trzeciej parafii (33,5 
proc.), z okazji innych świąt i różnych wyda-
rzeń kościelnych w ponad połowie parafii 
(56,3 proc.), a codziennie w prawie co czwar-
tej parafii (23,2 proc.). Różaniec w łączności 
ze słuchaczami odmawiany jest w katolickich 
rozgłośniach radiowych.

   Istotna jest także łącząca się integralnie z ty-
tułem Matki Bożej Różańcowej rola Maryi jako 
Matki Bożej Zwycięskiej, której kult zainaugu-
rowała bitwa pod Lepanto w 1571 roku. Jako 
patronka wojsk katolickich w decydujących 
starciach – Biała Góra, Nordlingen, Często-
chowa, Chocim, Beresteczko, Wiedeń – zapi-
sała się w historii Europy i Polski. Zwycięstwo 
pod Wiedniem Innocenty XI uczcił ustanawia-
jąc święto Imienia Maryi.

Różaniec 
– symbol i mistyka róży

   Słowo różaniec (łac. rosarium) wywodzi się 
z litanijnego wezwania „Rosa mystica” (Róża 
duchowa). Porównanie to łączy się z symbo-
liką róży i krzewu różanego, i posiada głębo-
kie implikacje w mistyce chrześcijańskiej. Mo-
dlitwa różańcowa jest wyrazem misteryjnego 
nurtu duchowości średniowiecza, której 
szczególnym znamieniem był rosnący i róż-
nicujący się kult maryjny.

   Wszystkie znaczenia róży wynikają z jej fun-
kcji sakralnej. Podstawę sakralności róży sta-
nowią jej przyrodzone właściwości – kształt, 
barwa i zapach, które dopiero w strukturze 
symbolu ewokują jej prawdziwe znaczenie. 
Powodują one, że róża jest przede wszystkim 
kwiatem mistycznym. Najbardziej znanym 
wyobrażeniem ze sfery mistyki róży jest róża-
niec. Różaniec to rosarium, czyli ogród lub 
wieniec różany, miejsce mistycznej łączności 
z Bogiem i kontemplacji niebiańskiego bytu.

   Modlitwa różańcowa jako akt kultowy za-
wiera dwa aspekty: jest techniką modlitewną 
przez powtarzanie i rytmikę wezwań oraz jest 
formą kontemplacji wydarzeń świętej historii. 

Prawdziwy rozkwit przeżyło nabożeństwo ró-
żańcowe w dobie kontrreformacji. Łącząc pra-
ktykę modlitwy z kontemplacją prawd wiary, 
różaniec, ta „skrócona Ewangelia” znakomicie 
realizował zalecenia Soboru Trydenckiego, był 
niezastąpiony w dziele poszerzania i populary-
zacji wiary katolickiej. Rozwój ten wiązał się           
z działalnością dominikanów. W XVII w. byli oni 
jednym z najpotężniejszych zakonów. W samej 
Rzeczpospolitej posiadali wówczas 182 klasz-
tory. „Nie było prawie parafii, gdzie by bractwo 
różańcowe nie istniało” – pisał historyk obycza-
jów Łukasz Gołębiowski. Należeli do nich do-
słownie wszyscy – od króla do chłopa. Szlach-
cic (katolik) obok szabli miał zawieszony u pasa 
różaniec. Religijna gorliwość potrydencka po-
wodowała, że do bractw różańcowych zapisy-
wano nawet zmarłych.

To były pierwsze słowa Grześka – kolegi, 
do którego zadzwoniłam po kilku miesiącach 
bez kontaktu. Od czasu naszej poprzedniej 
rozmowy minęło sporo czasu, kiedy zaczął 
przychodzić mi na myśl. 

Często, coraz częściej. 
Odganiałam to przynaglenie, bo bałam się 

tego, co mogę usłyszeć. Obawiałam się, że
metoda, którą podałam mu kilka miesięcy
wcześniej, była jak musztarda po obiedzie – 
podana nieco zbyt późno.

Przed kilkoma miesiącami napisał mi sms:
zadzwoń, potrzebuję 20 minut rozmowy 
z Tobą. Chwyciłam za telefon. Nie miał do-
brych wieści: żona właśnie oznajmiła mu, że
potrzebuje pomieszkać osobno, że dobrze
byłoby, gdyby na jakiś czas się rozstali i od-
poczęli od siebie. Zamiast więc szukać więk-
szego mieszkania, tak jak chciał Grzesiek, 
żona zaproponowała, żeby on został z trójką
nastoletnich dzieci w ich dotychczasowym
mieszkaniu, a ona poszuka sobie nowego
lokum.

Wtedy w jego głowie rozdzwoniły się wszy-
stkie dzwonki alarmowe. 

Postanowił pójść na całość i zasięgnąć ra-
dy.

Wcześniej nie był szczególnie religijny, ale 
kiedy dzieci po kolei przystępowały do Ko-
munii świętej, doszedł do wniosku, że nie 
wystarczy tylko odprowadzać je do kościoła. 
Dzieci muszą mieć żywy przykład i sam po-
stanowił dzieciom ten przykład dać. Ale już 
wtedy w jego związku nie działo się zbyt
dobrze: nie rozmawiali ze sobą, a jego stara-
nia, żeby to zmienić, nie przynosiły skutku. 
Żona otaczała się przyjaciółkami, które ob-
siadły ich wspólny dom i niczym loża szyder-
ców czekały na niego wieczorami. 

Ikonografia
Kult Matki Boskiej Różańcowej znalazł wy-

raz w ikonografii maryjnej. Wyobraźnia arty-
styczna w oparciu o treści ideowe różańca nie 
stworzyła jednak nowego typu przedstawie-
nia. Zaadoptowano istniejące już wzory ikono-
graficzne wyposażając je w atrybuty kultu ró-
żańcowego.

Pierwszą grupę przedstawień tworzą wize-
runki maryjne nawiązujące do schematu Nie-
wiasty Apokaliptycznej, opartego na wizji św. 
Jana. Początkowo, postać Niewiasty Apokali-
ptycznej uważano za personifikację Kościoła, 
później związano ją z osobą Matki Bożej. Typ 
Niewiasty Apokaliptycznej dał początek wize-
runkom Immaculaty (Niepokalanie Poczętej),
Assunty (Wniebowziętej) i Incoronaty (Królwej 
Nieba). Matka Boska przedstawiana jest
w nich w całej postaci z symbolami apokalipty- 

cznymi: słońcem, księżycem i gwiazdami. Im-
maculata jako Matka Boska Różańcowa malo-
wana była z wieńcem różanym lub z różańcem 
w dłoniach. Występuje też w koronie jako Kró-
lowa Różańca. Wersja różańcowa Assunty i 
Incoronaty przedstawia Matkę Bożą na tle 
krzewu różanego lub otoczoną wieńcem z róż. 
Kwiaty białe symbolizują tajemnice radosne, 
czerwone – bolesne, złote – chwalebne.

Druga grupa przedstawień różańcowych 
ukazuje scenę przekazywania różańca przez 
Matkę Bożą św. Dominikowi lub innym świę-
tym dominikańskim. Jest Ona przedstawiana 
razem z Dzieciątkiem, w postaci stojącej lub 
wychylającą się z obłoków.

Jeszcze inna grupa obrazów oparta jest na 
typie Maryi Orędowniczki wiernych. Malowano 
Ją w całej postaci jako adorowaną przez wier-
nych wszystkich stanów i rozdającą im sznury 
różańca. Matka Boska występuje tu jako Mater 
Omnium – Matka i Opiekunka wszystkich ludzi. 

Poza tym silna relacja żony z matką spra-
wiała, że Grze-siek miał wrażenie, jakby żona
była w zwią-zku małżeńskim ze swoją matką,
a nie z nim. Czuł się jak piąte koło u wozu, 
obco we własnym domu i uciekał w pracę.
Było coraz gorzej, a on miał coraz mniej chęci 
i śmiałości, żeby po raz kolejny inicjować z nią 
rozmowę.

Na moją sugestię napisał do żony długi list, 
ale ... ona nawet go nie otworzyła. 

Teraz czuł, że wyprowadzka żony zamiast 
pomóc – zwyczajnie przypieczętuje rozpad    
ich małżeństwa. Postanowił temu zapobiec. 

Znalazł się w sytuacji, że było mu już w za-
sadzie obojętne, co zrobi, byle to zadziałało. 
W akcie rozpaczy przypomniał sobie, że kie-
dyś wspomniałam mu, że praca nad komuni-
kacją w związku, czym się zajmuję zawodo-
wo, niekiedy okazuje się niewystarczająca i 
wtedy, aby wypchnąć związek na nowe tory, 
trzeba zaplanować i wykonać szarżę du-
chową. 

Grzesiek postanowił przegrupować siły. Sie-
dliśmy niczym na odprawie wojskowej. 
Oto plan szarży, który mu podałam:
Krok 1 – Praca nad sobą: spowiedź święta i 
życie w łasce uświęcającej.

Grzesiek ruszył do działania i, jak się oka-
zuje, jego związek istotnie wszedł na nowe 
tory! Jak to było dokładnie? 

„Zacząłem po kolei, ale dopiero po ezgorcy-
źmie małżeńskim zaczęło się dziać. To było 
mega. Pamiętasz tę scenę z władcy pierście-
ni, kiedy Gandalf wygania złego ducha z króla 
Theodena? A on wije się, obłąkańczo uśmie-
je, wyzywa, a potem opada maska, a spod 
maski powoli ukazuje się twarz króla. Taka, 
jaką mają wszyscy. Prawdziwa twarz, młod-
sza, żywa. Tak było z moją żoną, kiedy od-
mówiłem egzorcyzm małżeński. Spojrzałem 
na jej twarz i zobaczyłem, że opadła maska, 
która skuwała jej rysy. A spod maski – wyjrza-
ła twarz mojej żony. Taka, jaką znałem.

Byliśmy już zapisani nas na rekolekcje, więc 
zawieźliśmy dzieci do mojego brata i ruszyli-
śmy na Śląsk. To było już po egzorcyźmie. 
Kiedy byliśmy w drodze, otrzymałem telefon, 
że z powodu lockdownu rekolekcje zostały 
odwołane. Nie chciałem nic zmieniać. Nic jej 
nie powiedziałem. Porwałem ją w inne miej-
sce. Zamiast domu rekolekcyjnego pojecha-
liśmy do domku w Górach Świętokrzyskich. 
Zgodziła się, choć w sumie wcześniej tego 
bała się najbardziej: spędzenia czasu ze mną 
sam na sam. Teraz była gotowa zaryzyko-
wać.

Od tamtej pory żyjemy znacznie lepiej, niż 
przed kryzysem. Pracujemy nad komunika-
cją, tak jak mi radziłaś. A co najważniejsze - 
jesteśmy dla siebie jak nowi, po prostu inni”. 

To wydarzyło się naprawdę. Dlatego nie 
mogę tej historii zachować tylko dla siebie. 
Może duchowa szarża uratuje jeszcze jakieś 
małżeństwo?

Anna Saczuk 
P.S. Chwała Panu!

fot. fotolia, "Mamo to ja"

Krok 2 – Odmówienie nowenny o nawrócenie 
i przemianę małżonka. 
Krok 3 – odmówienie egzorcyzmu małżeń-
skiego Ojca Amortha (można znaleźć w sieci 
pod hasłem najstarszy egzorcysta Watyka-
nu). 
Krok 4 – Odbudowa relacji i zaufania w zwią-
zku - rekolekcje: spotkania małżeńskie wg 
metody Marriage Encounters (uwaga: trzeba 
zapisać się od razu, lista oczekujących może 
być długa).

Matka Boża Różańcowa
witraż, XIX w. fot. GRAZIAKO

Matka Boża Różańcowa
witraż, XIX w. fot. GRAZIAKO

   Następne źródła pochodzą z kręgu domini-
kańskiego. Alanus de Rupe (Alain de la Ro-
che) napisał ok. 1470 r. dzieło „De utillitate 
Psalteri Mariae”, pierwszą książkę poświęco-
ną różańcowi (pierwszą polską książkę o te-
matyce różańcowej pt. „Różanego wianka Pa-
nny Mariey wyłożenie nabożne” napisał ks. 
Benedykt Herbest w 1568 r.). Na wzór zawa-
rtych w „Psałterzu“ 150 psalmów, de Rupe 
ustalił sposób odmawiania 150 Ave Maria po-
łączone z rozważaniami tajemnic i przedzielił 
je 15 modlitwami Pater Noster. Powiązał także 
ideę różańcową z symboliką wianka różane-
go. W 1475 r. przeor klasztoru dominikanów  
w Kolonii, Jakub Sprenger, założył pierwsze 
bractwo różańcowe, obdarzone kilka lat póź-
niej przywilejami i odpustami papieskimi. Sy-
stem jaki wprowadzili de Rupe i Sprenger nosił 
miano „reformy kolońskiej”. Ostatnia zmiana 
nastąpiła w 1483 r. Liczbę tajemnic różańca 
zredukowano do 15 i wprowadzono ich po-
dział na radosne, bolesne i chwalebne. W tej 
postaci różaniec trwał do 2002 r., kiedy to Jan 
Paweł II 16 października powiększył go o Ta-
jemnice Światła.
   Główny nurt tradycji różańcowej wywodzi się 
jednak od św. Dominika. Według tej tradycji, 
święty przebywający w 1212 r. w klasztorze 
Prouille na wyspie Albi, doznał we śnie obja-
wienia. Ukazała mu się Matka Boska, podaro-
wała różaniec, wyjaśniła jak należy się na nim 
modlić i zachęciła do jego rozpowszechniania. 
Według przekazów dominikańskich, głównie 
Alanusa de Rupe, św. Dominik ewangelizując 
i głosząc kazania odmawiał różaniec łącząc 
modlitwę z wyjaśnianiem tajemnic wiary. Mo-
dlitwa różańcowa miała się przyczynić do za-
niku herezji albigensów, których nawracał św. 
Dominik. Świętemu nie obca była mistyka ro-
sarium – określał on różaniec jako „koronę 
z róż Najświętszej Maryi Panny”.
  Przekaz pozostawiony przez Alanusa de 
Rupe jest kontrowersyjny, nie znajduje bo-
wiem potwierdzenia w innych źródłach. Żadne 
dokumenty nie świadczą również o istnieniu 
bractw różańcowych współczesnych św. Do-
minikowi. A właśnie one są najlepszym świa-
dectwem potwierdzającym istnienie rozbudo-
wanej formy różańca.

Wspólnie prowadzą one do możliwie dosko-
nałego uczestniczenia w Bożych tajemnicach i 
realizacji celu eschatologicznego. Dlatego też 
różaniec, jako swoisty „środek” modlitewny 
posiada charakter uniwersalny i stosowany jest 
także w buddyzmie, hinduizmie i islamie.

  Pierwociny różańca stanowiły „sznury modli-
tewne”, na których z czasem zawiązywano 
węzełki, a potem nizano paciorki, aby ułatwić 
liczenie modlitw. Różaniec muzułmański wy-
licza 99 imion Allacha, a setny, niewidzialny 
paciorek otwiera powrót do niego. Różaniec 
hinduski jest przypisany Brahmie i Sarasvati, 
symbolizuje wszystkie światy i etapy objawie-
nia. Triparasundari – róża kosmiczna, wyraża 
skończoną doskonałość, jednię i niczym nie 
skażone spełnienie.

   Różaniec chrześcijański odnosi się do Naj-
świętszej Dziewicy, która przedstawiana jest 
często w wieńcu z róż i w ogrodzie różanym. 
Jest to hortus conclusus (ogród zamknięty), co 
wskazuje na bezczasowe trwanie i żywot, a ró-
że to niebiańskie cnoty Dziewicy. Ona sama 
jest bowiem Różą Mistyczną, symbolem wie-
cznej doskonałości.

Początki i rozwój



przez powtarzanie i rytmikę wezwań oraz jest 
formą kontemplacji wydarzeń świętej historii. 
Wspólnie prowadzą one do możliwie dosko-
nałego uczestniczenia w Bożych tajemnicach i 
realizacji celu eschatologicznego. Dlatego też 
różaniec, jako swoisty „środek” modlitewny 
posiada charakter uniwersalny i stosowany 
jest także w buddyzmie, hinduizmie i islamie.

Pierwociny różańca stanowiły „sznury modli-
tewne”, na których z czasem zawiązywano 
węzełki, a potem nizano paciorki, aby ułatwić 
liczenie modlitw. Różaniec muzułmański wy-
licza 99 imion Allacha, a setny, niewidzialny 
paciorek otwiera powrót do niego. Różaniec 
hinduski jest przypisany Brahmie i Sarasvati, 
symbolizuje wszystkie światy i etapy objawie-
nia. Triparasundari – róża kosmiczna, wyraża 
skończoną doskonałość, jednię i niczym nie 
skażone spełnienie.

Różaniec chrześcijański odnosi się do Naj-
świętszej Dziewicy, która przedstawiana jest 
często w wieńcu z róż i w ogrodzie różanym. 
Jest to hortus conclusus (ogród zamknięty), 
co wskazuje na bezczasowe trwanie i żywot, 
a róże to niebiańskie cnoty Dziewicy. Ona sa-
ma jest bowiem Różą Mistyczną, symbolem 
wiecznej doskonałości.

Początki i rozwój

Geneza chrześcijańskiej modlitwy różańco-
wej nie została do tej pory jednoznacznie 
ustalona. Ogólnie przyjętej tradycji nie potwie-
rdzają bowiem źródła w kilku istotnych spra-
wach. Miarodajne będzie zatem stwierdzenie, 
że różaniec stanowi wynik wielowiekowej 
ewolucji różnych form modlitewnych.

Chrześcijaństwo znało sznury modlitewne 
już we wczesnym średniowieczu. Służyły one 
do odmawiania modlitwy Pańskiej i nosiły na-
zwę signula de Pater Noster. Prawdopodo-
bnie ok. połowy XII w. z takim praróżańcem 
powiązano maryjną modlitwę Ave Maria, co 
było oznaką rosnącego znaczenia Matki Bożej 
w Kościele. Pierwszego usystematyzowanego 
połączenia obu modlitw: 5 Pater Noster i 50 
Ave Maria dokonał prawdopodobnie kartuz 
Henryk Eghen. Dalsze, pewne już wiadomo-
ści pochodzą z pierwszej połowy XV w. Ufor-
mowana modlitwa różańcowa powstała w śro-
dowisku kartuzów – Dominik z Prus i Adolf          
z Essen z klasztoru w Trewirze połączyli 50 
Ave Maria z pięćdziesięcioma rozmyślaniami. 
Była to „reforma trewirska”, co świadczy o ist-
nieniu wcześniejszych form różańca. System 
trewirski posiadał kilka wariantów, odmawiano 
np. 63 Ave Maria, które odpowiadały symbo-
licznej liczbie 63 lat życia Matki Bożej i łączo-
no je z rozmyślaniami o tajemnicach maryj-
nych.
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Msza Święta w intencji wynagradzającej 
Bożemu Sercu. Po Mszy Świętej 
nabożeństwo pierwszopiątkowe 

prowadzone przez Wspólnotę Odnowy 
w Duchu Świętym wraz z kapłanem.    
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   „Pamiętasz tę scenę z filmu „Władca Pierścieni”, kiedy Gandalf wygania złego ducha z króla 
Theodena? A ten wije się, obłąkańczo śmieje, wyzywa, aż w końcu... opada maska, a spod 
maski ukazuje się twarz króla. Taka, jaką znali wszyscy. Prawdziwa twarz, młodsza, twarz 
człowieka, w którego żyłach znów zaczyna krążyć krew. 
 Tak było z moją żoną, kiedy zrobiłem to, co mi powiedziałaś”.

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 
Różańcowej

Duchowa szarża dla ratowania małżeństwa.

Przypadające 7 października, wspomnienie Matki Boskiej Różańcowej to dzień szczególny w powszechnym i polskim kalendarzu 
maryjnym. Październikowe nabożeństwo różańcowe odbywa się w wszystkich parafiach w Polsce. W naszej parafii w październiku 
zapraszamy wszystkich do modlitwy różańcowej w intencji naszej parafii, Ojczyzny i w intencjach osobistych. Nabożeństwo 
różańcowe odprawiane jest w niedziele o godz.17.00., a w dni powszednie po Mszy św. o godz.17.00. zapraszamy dzieci na wspólny 
różaniec we wtorki i czwartki o godz.17.30.

Następne źródła pochodzą z kręgu domini-
kańskiego. Alanus de Rupe (Alain de la Ro-
che) napisał ok. 1470 r. dzieło „De utillitate 
Psalteri Mariae”, pierwszą książkę poświęco-
ną różańcowi (pierwszą polską książkę o te-
matyce różańcowej pt. „Różanego wianka Pa-
nny Mariey wyłożenie nabożne” napisał ks. 
Benedykt Herbest w 1568 r.). Na wzór zawa-
rtych w „Psałterzu“ 150 psalmów, de Rupe 
ustalił sposób odmawiania 150 Ave Maria po-
łączone z rozważaniami tajemnic i przedzielił 
je 15 modlitwami Pater Noster. Powiązał także 
ideę różańcową z symboliką wianka różane-
go. W 1475 r. przeor klasztoru dominikanów      
w Kolonii, Jakub Sprenger, założył pierwsze 
bractwo różańcowe, obdarzone kilka lat póź-
niej przywilejami i odpustami papieskimi. Sy-
stem jaki wprowadzili de Rupe i Sprenger nosił 
miano „reformy kolońskiej”. Ostatnia zmiana 
nastąpiła w 1483 r. Liczbę tajemnic różańca 
zredukowano do 15 i wprowadzono ich po-
dział na radosne, bolesne i chwalebne. W tej 
postaci różaniec trwał do 2002 r., kiedy to Jan 
Paweł II 16 października powiększył go o Ta-
jemnice Światła.

Główny nurt tradycji różańcowej wywodzi się 
jednak od św. Dominika. Według tej tradycji, 
święty przebywający w 1212 r. w klasztorze 
Prouille na wyspie Albi, doznał we śnie obja-
wienia. Ukazała mu się Matka Boska, podaro-
wała różaniec, wyjaśniła jak należy się na nim 
modlić i zachęciła do jego rozpowszechniania. 
Według przekazów dominikańskich, głównie 
Alanusa de Rupe, św. Dominik ewangelizując 
i głosząc kazania odmawiał różaniec łącząc 
modlitwę z wyjaśnianiem tajemnic wiary. Mo-
dlitwa różańcowa miała się przyczynić do za-
niku herezji albigensów, których nawracał św. 
Dominik. Świętemu nie obca była mistyka ro-
sarium – określał on różaniec jako „koronę        
z róż Najświętszej Maryi Panny”.

Przekaz pozostawiony przez Alanusa de 
Rupe jest kontrowersyjny, nie znajduje bo-
wiem potwierdzenia w innych źródłach. Żadne 
dokumenty nie świadczą również o istnieniu 
bractw różańcowych współczesnych św. Do-
minikowi. A właśnie one są najlepszym świa-
dectwem potwierdzającym istnienie rozbudo-
wanej formy różańca.

Modlitwa różańcowa ogarnęła szybko świat 
chrześcijański i było to w głównej mierze za-
sługą bractw różańcowych. Pod koniec XVI w. 
nie było prawie miasta w Europie bez tej kon-
fraterni. Erygowano w kościołach kaplice ró-
żańcowe lub ołtarze brackie, które otrzymywa-
ły liczne odpusty. Przyczyniły się one niemało 
do popularności różańca. Modlitwa różańcowa 
choć nie weszła do kultu liturgicznego osią-
gnęła rangę modlitwy powszechnej, praktyko-
wanej przez wszystkie stany. Byłą dostępna 
dla ludzi nie umiejących czytać (stanowiło to     
w znacznym stopniu o jej powszechności) i 
zwano ją dlatego „brewiarzem dla ludu”.

Modlitwa różańcowa jak żadna inna obej-
mując cały świat katolicki wskazuje, że Ma-
ryja to Mater omnium, udzielająca się wszy-
stkim we wszystkich potrzebach jako Poś-
redniczka prowadząca do Chrystusa. Róża-
niec stał się modlitwą powszechną, najdo-
bitniejszym wyrazem czci i kultu maryjnego.

Według danych Instytutu Statystyki Koś-
cioła Katolickiego SAC w Warszawie paź-
dziernikowe nabożeństwo różańcowe odby-
wa się w wszystkich parafiach w Polsce,      
z okazji świąt maryjnych modlitwa różańco-
wa odmawiana jest w co trzeciej parafii 
(33,5 proc.), z okazji innych świąt i różnych 
wydarzeń kościelnych w ponad połowie pa-
rafii (56,3 proc.), a codziennie w prawie co 
czwartej parafii (23,2 proc.). Różaniec w łą-
czności ze słuchaczami odmawiany jest      
w katolickich rozgłośniach radiowych.

Istotna jest także łącząca się integralnie       
z tytułem Matki Bożej Różańcowej rola Ma-
ryi jako Matki Bożej Zwycięskiej, której kult 
zainaugurowała bitwa pod Lepanto w 1571 
roku. Jako patronka wojsk katolickich w de-
cydujących starciach – Biała Góra, Nordlin-
gen, Częstochowa, Chocim, Beresteczko, 
Wiedeń - zapisała się w historii Europy i Pol-
ski. Zwycięstwo pod Wiedniem Innocenty XI 
uczcił ustanawiając święto Imienia Maryi.

Różaniec 
– symbol i mistyka róży

Słowo różaniec (łac. rosarium) wywodzi 
się z litanijnego wezwania „Rosa mysti-
ca” (Róża duchowa). Porównanie to łączy 
się z symboliką róży i krzewu różanego, i 
posiada głębokie implikacje w mistyce 
chrześcijańskiej. Modlitwa różańcowa jest 
wyrazem misteryjnego nurtu duchowości 
średniowiecza, której szczególnym znamie-
niem był rosnący i różnicujący się kult ma-
ryjny.

Wszystkie znaczenia róży wynikają z jej 
funkcji sakralnej. Podstawę sakralności róży 
stanowią jej przyrodzone właściwości – 
kształt, barwa i zapach, które dopiero                 
w strukturze symbolu ewokują jej prawdziwe 
znaczenie. Powodują one, że róża jest prze-
de wszystkim kwiatem mistycznym. Najba-
rdziej znanym wyobrażeniem ze sfery misty-
ki róży jest różaniec. Różaniec to rosarium, 
czyli ogród lub wieniec różany, miejsce mi-
stycznej łączności z Bogiem i kontemplacji 
niebiańskiego bytu.

Modlitwa różańcowa jako akt kultowy za-
wiera dwa aspekty: jest techniką modlitewną  

   Modlitwa różańcowa ogarnęła szybko świat 
chrześcijański i było to w głównej mierze za-
sługą bractw różańcowych. Pod koniec XVI 
w. nie było prawie miasta w Europie bez tej
konfraterni. Erygowano w kościołach kaplice
różańcowe lub ołtarze brackie, które otrzymy-
wały liczne odpusty. Przyczyniły się one nie-
mało do popularności różańca. Modlitwa ró-
żańcowa choć nie weszła do kultu liturgiczne-
go osiągnęła rangę modlitwy powszechnej,
praktykowanej przez wszystkie stany. Była
dostępna dla ludzi nie umiejących czytać
(stanowiło to  w znacznym stopniu o jej pow-
szechności) i zwano ją dlatego „brewiarzem
dla ludu”.

 Prawdziwy rozkwit przeżyło nabożeństwo 
różańcowe w dobie kontrreformacji. Łącząc 
praktykę modlitwy z kontemplacją prawd wia-
ry, różaniec, ta „skrócona Ewangelia” znako-
micie realizował zalecenia Soboru Tryden-
ckiego, był niezastąpiony w dziele poszerza-
nia i popularyzacji wiary katolickiej. 

  To były pierwsze słowa Grześka – kolegi, 
do którego zadzwoniłam po kilku miesiącach 
bez kontaktu. Od czasu naszej poprzedniej 
rozmowy minęło sporo czasu, kiedy zaczął 
przychodzić mi na myśl. 
 Często, coraz częściej. 

  Odganiałam to przynaglenie, bo bałam się 
tego, co mogę usłyszeć. Obawiałam się, że 
metoda, którą podałam mu kilka miesięcy 
wcześniej, była jak musztarda po obiedzie – 
podana nieco zbyt późno.
   Przed kilkoma miesiącami napisał mi sms: 
zadzwoń, potrzebuję 20 minut rozmowy 
z Tobą. Chwyciłam za telefon. Nie miał do-
brych wieści: żona właśnie oznajmiła mu, że 
potrzebuje pomieszkać osobno, że dobrze 
byłoby, gdyby na jakiś czas się rozstali i od-
poczęli od siebie. Zamiast więc szukać więk-
szego mieszkania, tak jak chciał Grzesiek, 
żona zaproponowała, żeby on został z trójką 
nastoletnich dzieci w ich dotychczasowym 
mieszkaniu, a ona poszuka sobie nowego 
lokum. 
   Wtedy w jego głowie rozdzwoniły się wszy-
stkie dzwonki alarmowe. 
   Postanowił pójść na całość i zasięgnąć ra-
dy.
   Wcześniej nie był szczególnie religijny, ale 
kiedy dzieci po kolei przystępowały do Ko-
munii świętej, doszedł do wniosku, że nie 
wystarczy tylko odprowadzać je do kościoła. 
Dzieci muszą mieć żywy przykład i sam po-
stanowił dzieciom ten przykład dać. Ale już 
wtedy w jego związku nie działo się zbyt 
dobrze: nie rozmawiali ze sobą, a jego stara-
nia, żeby to zmienić, nie przynosiły skutku. 
Żona otaczała się przyjaciółkami, które ob-
siadły ich wspólny dom i niczym loża szyder-
ców czekały na niego wieczorami. 

Ikonografia
   Kult Matki Boskiej Różańcowej znalazł wy-
raz w ikonografii maryjnej. Wyobraźnia arty-
styczna w oparciu o treści ideowe różańca nie 
stworzyła jednak nowego typu przedstawie-
nia. Zaadoptowano istniejące już wzory ikono-
gr  aficzne wyposażając je w atrybuty kultu ró-
żańcowego.

Poza tym silna relacja żony z matką spra-
wiała, że Grze-siek miał wrażenie, jakby żona 
była w związku małżeńskim ze swoją matką, 
a nie z nim. Czuł się jak piąte koło u wozu, 
obco we własnym domu i uciekał w pracę. 
Było coraz gorzej, a on miał coraz mniej chęci 
i śmiałości, żeby po raz kolejny inicjować z nią 
rozmowę.
   Na moją sugestię napisał do żony długi list, 
ale ... ona nawet go nie otworzyła. 

  Teraz czuł, że wyprowadzka żony zamiast 
pomóc – zwyczajnie przypieczętuje rozpad    
ich małżeństwa. Postanowił temu zapobiec. 
   Znalazł się w sytuacji, że było mu już w za-
sadzie obojętne, co zrobi, byle to zadziałało. 
W akcie rozpaczy przypomniał sobie, że kie-
dyś wspomniałam mu, że praca nad komuni-
kacją w związku, czym się zajmuję  zawodo-
wo, niekiedy okazuje się niewystarczająca i 
wtedy, aby wypchnąć związek na nowe tory, 
trzeba zaplanować i wykonać szarżę du-
chową. 
   Grzesiek postanowił przegrupować siły. Sie-
dliśmy niczym na odprawie wojskowej.  
Oto plan szarży, który mu podałam:
Krok 1 –  Praca nad sobą: spowiedź święta i 
życie w łasce uświęcającej.

   Grzesiek ruszył do działania i, jak się oka-
zuje, jego związek istotnie wszedł na nowe 
tory! Jak to było dokładnie? 
   „Zacząłem po kolei, ale dopiero po ezgorcy-
źmie małżeńskim zaczęło się dziać. To było 
mega. Pamiętasz tę scenę z władcy pierście-
ni, kiedy Gandalf wygania złego ducha z króla 
Theodena? A on wije się, obłąkańczo uśmie-
je, wyzywa, a potem opada maska, a spod 
maski powoli ukazuje się twarz króla. Taka, 
jaką mają wszyscy. Prawdziwa twarz, młod-
sza, żywa. Tak było z moją żoną, kiedy od-
mówiłem egzorcyzm małżeński. Spojrzałem 
na jej twarz i zobaczyłem, że opadła maska, 
która skuwała jej rysy. A spod maski – wyjrza-
ła twarz mojej żony. Taka, jaką znałem.
   Byliśmy już zapisani nas na rekolekcje, więc 
zawieźliśmy dzieci do mojego brata i ruszyli-
śmy na Śląsk. To było już po egzorcyźmie. 
Kiedy byliśmy w drodze, otrzymałem telefon, 
że z powodu lockdownu rekolekcje zostały 
odwołane. Nie chciałem nic zmieniać. Nic jej 
nie powiedziałem. Porwałem ją w inne miej-
sce. Zamiast domu rekolekcyjnego pojecha-
liśmy do domku w Górach Świętokrzyskich. 
Zgodziła się, choć w sumie wcześniej tego 
bała się najbardziej: spędzenia czasu ze mną 
sam na sam. Teraz była gotowa zaryzyko-
wać.
  Od tamtej pory żyjemy znacznie lepiej, niż 
przed kryzysem. Pracujemy nad komunika-
cją, tak jak mi radziłaś. A co najważniejsze - 
jesteśmy dla siebie jak nowi, po prostu inni”. 
 To wydarzyło się naprawdę. Dlatego nie 
mogę tej historii zachować tylko dla siebie. 
Może duchowa szarża uratuje jeszcze jakieś 
małżeństwo?

Anna Saczuk 
P.S. Chwała Panu!

fot. fotolia, "Mamo to ja"

Krok 2 –  Odmówienie nowenny o nawrócenie 
i przemianę małżonka. 
Krok 3 –  odmówienie egzorcyzmu małżeń-
skiego Ojca Amortha (można znaleźć w sieci 
pod hasłem  najstarszy egzorcysta Watyka-
nu). 
Krok 4 –  Odbudowa relacji i zaufania w zwią-
zku - rekolekcje: spotkania małżeńskie wg 
metody Marriage Encounters (uwaga: trzeba 
zapisać się od razu, lista oczekujących może 
być długa).

   Pierwszą grupę przedstawień tworzą wize-
runki maryjne nawiązujące do schematu Nie-
wiasty Apokaliptycznej, opartego na wizji św. 
Jana. Początkowo, postać Niewiasty Apokali-
ptycznej uważano za personifikację Kościoła, 
później związano ją z osobą Matki Bożej. Typ 
Niewiasty Apokaliptycznej dał początek wize-
runkom Immaculaty (Niepokalanie Poczętej), 
Assunty (Wniebowziętej) i Incoronaty (Królwej 
Nieba). Matka Boska przedstawiana jest        
w nich w całej postaci z symbolami apokali-
ptycznymi: słońcem, księżycem i gwiazdami. 
Immaculata jako Matka Boska Różańcowa 
malowana była z wieńcem różanym lub z ró-
żańcem w dłoniach. Występuje też w koronie 
jako Królowa Różańca. Wersja różańcowa 
Assunty i Incoronaty przedstawia Matkę Bożą 
na tle krzewu różanego lub otoczoną wień-
cem z róż. Kwiaty białe symbolizują tajemnice 
radosne, czerwone – bolesne, złote – 
chwalebne. 

Rozwój ten wiązał się z działalnością domini-
kanów.  W XVII w. byli oni jednym z najpotę-
żniejszych zakonów. W samej Rzeczpospo-
litej posiadali wówczas 182 klasztory. „Nie by-
ło prawie parafii, gdzie by bractwo różańcowe 
nie istniało” – pisał historyk obyczajów Łukasz 
Gołębiowski. Należeli do nich dosłownie 
wszyscy – od króla do chłopa. Szlachcic (ka-
tolik) obok szabli miał zawieszony u pasa ró-
żaniec. 



PIERWSZY WTOREK 
MIESIĄCA 

5 października 2021 r. godz. 18.00 
Msza św. w intencji dzieci, które odeszły 

od wiary i Kościoła oraz ich rodziców. 
Modlitwa rozpocznie się o godz. 17.30.
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jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 
języków, który zniknie, lub jak wiedza, której 
zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, 
co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko 
częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem 
jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak 
dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzby-
łem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy 
jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś 
(zobaczymy) twarzą w twarz: Teraz poznaję 
po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zosta-
łem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, 
miłość – te trzy: z nich zaś największa jest
miłość.

L I T U R G I A S Ł O W A

W Klimatach:

Oto Słowo Pańskie

1

Piotra Apostoła: Najdrożsi: Chrystus raz je-
den umarł za grzechy, sprawiedliwy za niespra-
wiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; 

PIERWSZE CZYTANIE 
Rdz 2, 18-24

Czytanie z Księgi Rodzaju: Pan Bóg rzekł: 
«Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; 
uczynię mu zatem odpowiednią dla niego po-
moc». Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta 
lądowe i wszelkie ptaki podniebne, Pan Bóg 
przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać 
się, jak on je nazwie. Każde jednak zwierzę, 
które określił mężczyzna, otrzymało nazwę 
„istota żywa”. I tak mężczyzna dał nazwy 
wszelkiemu bydłu, ptakom podniebnym i 
wszelkiemu zwierzęciu dzikiemu, ale nie znala-
zła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. 
Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył 
się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno           
z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po 
czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczy-
zny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowa-
dził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: «Ta 
dopiero jest kością z moich kości i ciałem z me-
go ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta      
z mężczyzny została wzięta». Dlatego to męż-
czyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i 
łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się je-
dnym ciałem.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 128 (127), 1b-2. 3-4. 5-6

Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi
Szczęśliwy człowiek, który służy Panu * 
i chodzi Jego drogami. 
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, * 
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny † 
w zaciszu twego domu. * Synowie twoi 
jak oliwne gałązki dokoła twego stołu. 
Tak będzie błogosławiony człowiek, * 
który służy Panu.
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi † 
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem * 
przez wszystkie dni twego życia. 
Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. * 
Pokój nad Izraelem!

DRUGNIE CZYTANIE
Hbr 2, 9-11

Czytanie z Listu do Hebrajczyków: Bracia: Wi-
dzimy Jezusa, który mało co od aniołów był 
mniejszy, chwałą i czcią uwieńczonego za 
mękę śmierci, iż z łaski Bożej zaznał śmierci 
za każdego człowieka. Przystało bowiem Te-
mu, dla którego wszystko i przez którego 
wszystko istnieje, który wielu synów do chwały 
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Dziś przypada pierwsza niedziela miesią-
ca. Nabożeństwo Różańcowe zostanie 
odprawione o godz. 17.00. Po nabożeń-
stwie modlić się będziemy za zmarłych 
polecanych w wypominkach rocznych.
W październiku zapraszamy wszystkich 
do modlitwy różańcowej w intencji naszej 
parafii, Ojczyzny i w intencjach osobi-
stych. Nabożeństwo różańcowe odpra-
wiane jest w niedziele o godz. 17.00., a       
w dni powszednie po Mszy św. o godz. 
17.00. zapraszamy dzieci na wspólny 
różaniec we wtorki i czwartki o godz. 
17.30.
Msza św. wotywna o Duchu Świętym 
zostanie odprawiona jutro o godz. 18.00. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Jak w każdy pierwszy wtorek miesiąca, 
zapraszamy rodziców na wspólną mo-
dlitwę w intencji dzieci, zwłaszcza tych 
które odeszły od Boga i Kościoła, na 
godz.17.30. Msza św. w intencji dzieci i 
ich rodziców zostanie odprawiona o godz. 
18.00.

W tym tygodniu, 7 października 
przypada I czwartek miesiąca. 

Msza św. wotywna o Chrystusie 
Najwyższym i Wiecznym 

Kapłanie zostanie odprawiona       
o godz. 17.00.

po Mszy św. Nabożeństwo 
Różańcowe. 

W tym dniu, w sposób 
szczególny modlimy się               
o powołania kapłańskie          

i zakonne.

K O M E N T A R Z

Zamysł, plan Boga wobec człowieka i 
odpowiedź człowieka na ten plan poru-
szane są w dzisiejszych czytaniach. 

Jaki jest ów zamysł? Pan Bóg rzekł: „Nie 
jest dobrze, aby mężczyzna był sam; 
uczynię mu zatem odpowiednią dla niego 
pomoc”. Tą odpowiednią dla niego pomo-
cą, co sam potwierdza mężczyzna, jest 
niewiasta. Bóg w swej miłości do czło-
wieka powołuje go do małżeńskiej wspól-
noty życia i wzywa, by  byli obrazem Jego 
Bożej miłości i kierowali się jej prawami. 

Jaka jest odpowiedź człowieka?  Bywa 
różna. I pełna wierności i pełna przewrot-
ności. Pan Jezus przestrzega małżonków 
przed przewrotnością i wzywa do wier-
ności pierwotnemu zamysłowi Boga: „Co 
więc Bóg złączył , tego człowiek niech nie 
rozdziela”. 

Otoczmy małżonków modlitwą, by spro-
stali temu pięknemu acz trudnemu zada-
niu.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Mt 4, 23

Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas 
mieszka i miłość ku Niemu jest w nas doskona-
ła.

EWANGELIA
Mk 10, 2-16

Słowa Ewangelii według Świętego Marka: Fa-
ryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go 
wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mę-
żowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: 
«Co wam przykazał Mojżesz?» Oni rzekli: 
«Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i 
oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: 
«Przez wzgląd na zatwardziałość serc wa-
szych napisał wam to przykazanie. Lecz na 
początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mę-
żczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca 
swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i bę-
dą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoj-
giem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, 
tego niech człowiek nie rozdziela». W domu 
uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powie-
dział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze in-
ną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli 
żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, 
popełnia cudzołóstwo». Przynosili Mu również 
dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szor-
stko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, 
oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzie-
ciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie 
im; do takich bowiem należy królestwo Boże. 
Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie 
królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie 
do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie 
ręce i błogosławił je.

Oto Słowo Pańskie
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dokończenie ze strony 3

  Na takich wizerunkach idea różańcowa 
obejmuje często także Kościół cierpiący, uka-
zując dusze czyśćcowe, które za wstawienni-
ctwem Matki Bożej aniołowie wprowadzają 
do nieba. Na obrazach takich występują czę-
sto święci dominikańscy jak Dominik, Kata-
rzyna ze Sieny, Tomasz z Akwinu, Jacek 
Odrowąż orędujących za duszami czyśćco-
wymi. I wreszcie ostatnim typem wizerunków 
Matki Boskiej Różańcowej, który zdobył naj- 
większą popularność, to przedstawienia 
wzorowane na obrazie Matki Boskiej Śnie-
żnej (Salus Populi Romani) w Rzymie. W Po-
lsce znajdowały się w prawie każdym koś-
ciele dominikańskim.

Święto Matki Boskiej 
Różańcowej

   Powstanie święta łączy się z wydarzeniem 
militarnym, które miało wpływ na losy Euro-
py. Ekspansja turecka na Morzu Śródziem-
nym została zatrzymana pod Lepanto. W 
dniu 7 października 1571 r. połączone floty 
Hiszpanii, Wenecji i Państwa Kościelnego 
pod wodzą Juana d`Austria pokonały flotę 
turecką. W tym samym dniu ulicami Rzymu 
kroczyła pod przewodem Piusa V procesja 
odmawiając różaniec. Na czele procesji nie-
siono obraz Matki Boskiej Śnieżnej zwany 
Salus Populi Romani z bazyliki Santa Maria 
Maggiore w Rzymie. Do zwycięstwa pod Le-
panto przyczyniła się nagła zmiana wiatru 
uznana za cudowną interwencję Matki Bożej 
na skutek odmawiania różańca. 

Andrzej Datko
Źródło:
https://www.niedziela.pl/artykul/38308/ 

Rozpoczynamy przygotowanie młodzieży 
do sakramentu bierzmowania. Kandydatów 
zapraszamy na spotkanie organizacyjne      
w czwartek, 7 października, o godz. 19.00. 
w kanonii.
W czwartek, 7 października br., we wspo-
mnienie Majśw. Maryi Panny Różańcowej o 
godz. 18.00. zostanie odprawiona Msza św. 
w intencji członków Kół Żywego Różańca.
W związku ze skargami do Straży Miej-
skiej, prosimy o przestrzeganie wewnątrz 
kościoła zasad sanitarnych związanych       
z pandemią: zachowujemy dystans, zakła-
damy maseczki.
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne:
- w poniedziałek, 4 sierpnia, wspomnienie
św. Franciszka z Asyżu,
- we wtorek, 5 października, wspomnienie
św. Siostry Faustyny Kowalskiej, dziewicy,
- w czwartek, 7 października, wspomnienie
Najśw. Maryi Panny Różańcowej.
Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu
imieniny, składamy życzenia błogosławień-
stwa Bożego i wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym rodzinnym i zawodowym.
Miłosiernemu Bogu polecamy zmarłych      
w minionym miesiącu naszych parafian:
- śp. Jana Adama Drewniaka,
- śp. Janinę Tatarczuk,
- śp. Annę Królak,
- śp. Wiesława Stanisława Kowala,
- śp. Krystynę Pelagię Janczak,
- śp. Kazimierza Gawle,
- śp. Jerzego Zawiszę.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen
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doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia 
udoskonalił przez cierpienia. Tak bowiem Ten, 
który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęce-
ni, od Jednego wszy-scy pochodzą. Z tej to 
przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi 
swymi.

Oto słowo Boże

Msza święta wotywna o Duchu 
Świętym. Po Mszy św. odmówimy 

Litanię do Ducha Świętego. 

PIERWSZY PONIEDZIAŁEK 
MIESIĄCA 

4 października 2021 r. godz. 18.00 

12.09.2021 - 10.10.2021 
Módlmy się za pośrednictwem 

nowych błogosławionych
Matki Elżbiety Róży Czackiej

i kardynała Stefana Wyszyńskiego
o odnowę i umocnienie

Kościoła w Polsce.

   Druga grupa przedstawień różańcowych 
ukazuje scenę przekazywania różańca przez 
Matkę Bożą św. Dominikowi lub innym świę-
tym dominikańskim. Jest Ona przedstawiana 
razem z Dzieciątkiem, w postaci stojącej lub 
wychylającą się z obłoków.
   Jeszcze inna grupa obrazów oparta jest na 
typie Maryi Orędowniczki wiernych. Malowa-
no Ją w całej postaci jako adorowaną przez 
wiernych wszystkich stanów i rozdającą im 
sznury   różańca. Matka Boska występuje tu 
jako Mater Omnium – Matka i Opiekunka 
wszystkich ludzi.
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