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Już pobieżna obserwacja życia codziennego ukazuje ogromny kontrast po-
między szczytnymi hasłami a postępowaniem pełnym korupcji, zakłamania i fał-
szu. W świecie reklam i konsumpcjonizmu, w którym media każdego dnia prze-
konują nas, że musimy posiadać tysiące rzeczy, jeśli chcemy żyć wygodnie i
szczęśliwie, rodzi się pytanie o naszą wolność oraz umiejętność panowania nad
światem rzeczy.

Jezus zwracając się do swoich uczniów, po rozmowie z bogatym młodzieńcem, powiedział:
„Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność”. Nie
słyszymy w Jego słowach potępienia bogactwa, ale ukazanie, jak ludzie winni używać bogactw te-
go świata, żeby nie stały się one dla nich przeszkodą w zbawieniu. Na tym właśnie polega mądrość,
która jest najcenniejszym skarbem. Dlatego Jezus w „Kazaniu na Górze” naucza: „Błogosławieni
ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”.

Rada ewangelicznego ubóstwa dotyczy wszystkich ochrzczonych. Mają oni naśladować Mi-
strza, czyli, odwzorowywać swoim życiem te rysy doskonałości moralnej, które posiada Jezus. Ta-
ka postawa ukazuje bowiem prawdziwość naszego chrześcijaństwa na drodze do dojrzałości i zjed-
noczenia z Bogiem. Rady ewangeliczne są zaproszeniem do rozwijania doskonałości miłości. Jak
uczy Tomasz z Akwinu, o ile celem przykazań jest odrzucenie tego, co jest niezgodne z miłością, o
tyle zadaniem rad jest oddalenie tego wszystkiego, co nie sprzeciwiając się bezpośrednio miłości,
może stanowić przeszkodę w jej wzroście.

Jezus, który „dla nas stał się ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacić”, ma stanowić dla
nas stały punkt odniesienia w osiąganiu świętości. Być ubogim to być wolnym od ulegania powa-
bom świata, które nie dają człowiekowi prawdziwego szczęścia. Do tego, by być wolnym, jest po-
trzebne zacieśnianie więzi z Jezusem, rozeznanie w świetle słowa Bożego oraz karmienie się Bo-
żym miłosierdziem i Eucharystią. Jezus pomaga nam uwolnić się od zbytniej troski o siebie, daje
nadzieję i moc wytrwałości nawet w chwilach próby czy kryzysu. Łączność z Nim pomaga w zdo-
bywaniu wewnętrznego pokoju, radości życia i w pełniejszym zawierzeniu Bogu. Naśladowcy
Chrystusa pokazują, że do godziwego życia potrzebują niewiele, a reszta służy okazywaniu miłości
wobec bliźniego. W ten sposób świadomie ograniczają i ukierunkowują korzystanie ze środków
materialnych, by móc samemu wzrastać duchowo i służyć innym.

Aby wzrastać w ewangelicznym ubóstwie ważne jest więc ustawiczne zaufanie wobec Boga,
spokojne zaakceptowanie okoliczności życia, które mogą powodować nasze ubożenie, takich jak
starzenie się, choroby czy różnorakie niespełnienia. Bóg, który zna zamysły i pragnienia ludzkiego
serca pozwala, abyśmy bez lęku patrzyli na siebie i bliźnich, a bez najmniejszego poczucia winy
korzystali z dóbr ziemskich.
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Najstarszą modlitwą chrześcijan jest „Ojcze nasz”, której nauczył nas sam Pan Je-
zus. W XII w. utrwalił się w Kościele zwyczaj odmawiania pozdrowienia aniel-
skiego ze sceny zwiastowania. Z czasem dodano do niego słowa wypowiedziane
przez św. Elżbietę w czasie jej nawiedzenia przez Maryję. Obecna forma
„Zdrowaś Maryjo” ostatecznie ukształtowała się w XV w. Później zaczęto doda-
wać ją do modlitwy „Ojcze nasz”, co dało początek Różańcowi.

u

150 „Zdrowaś Maryjo” na wzór 150 psalmów podzielono na dziesiątki przeplata-
jąc je modlitwą „Ojcze nasz”. Początkowo odmawiano go posługując się kamyka-
mi, sznurkami albo węzełkami. Z biegiem lat z węzłów i kamyków powstał Róża-
niec w kształcie, jaki znamy dzisiaj.

u

Za Ojca Różańca uważa się św. Dominika. To jemu objawiła się Maryja i przyka-
zała rozpowszechnić modlitwę na całym świecie. Walcząc z herezją albingensów,
posty i kazania zaczął przeplatać modlitwą różańcową, co okazało się niezwykle
skuteczne.

u

Nazwa Różańca wywodzi się ze średniowiecza. Świat stworzony traktowano jako
księgę o Panu Bogu, dopatrując się w nim rzeczywistości duchowych. Szczególną
rolę odgrywały wówczas kwiaty, które często ofiarowywano Stwórcy, a modlitwy
traktowane były jako kwiaty duchowe. Odmawianie Różańca porównywano z da-
waniem Matce Bożej róż. Stąd modlitwę tę nazywano wieńcem z róż, czyli Ró-
żańcem.

u

Modlitwę różańcową odmawiano chętnie, gdyż niezwykła była jej siła i skutecz-
ność. W 1571 r. Papież Pius V uznał, że zwycięstwo nad Turkami pod Lepanto za-
wdzięczane jest Różańcowi i ustanowił święto Matki Bożej Różańcowej, a wcze-
śniej, w 1569 r. zatwierdził jednolitą formę tej modlitwy dla całego Kościoła (trzy
części i piętnaście tajemnic). Tajemnice Światła zostały dodane do Różańca przez
Jana Pawła II dopiero w 2002 r.

u

Około 1600 r. włączono do Różańca trzy wezwania: wiary, nadziei i miłości.
u

W roku 1885 Papież Leon XIII polecił odmawiać Różaniec przez cały paździer-
nik.

u

Do rozpropagowania Różańca przyczyniła się również sama Maryja, wzywając
do jego odmawiania podczas swoich objawień, m.in. w Lourdes, Fatimie i Gietrz-
wałdzie.

BLW



Prządek nabożeństw
10.10.2021 – 18.10.2021

niedziela 10 października 2021 – XXVIII Zwykła
08:00 Za zm. rodziców Jadwigę i Joachima Ficoń, szwagra Henryka Urbańsky, zm.

z rodzin Ficoń, Sochiera, Gwóźdź, zm. kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące
10:30 Rocznica I Komunii św.
14:00 Nabożeństwo różańcowe.
poniedziałek 11 października 2021 – Dzień powszedni
07:00 Za zm. Elżbietę Szmainta w 30 dni po śmierci. Po Mszy św. Różaniec.
wtorek 12 października 2021 – Dzień powszedni
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. Alojzego Lepiorz, rodziców Gertrudę i Alfreda

Lepiorz, Emilię i Józefa Krzyżok, zm. z rodzin Bulenda, Borszcz, Kaczmar-
czyk i zm. z pokrewieństwa.

środa 13 października 2021 – Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera

18:00 Za zm. Jana Bębenek w 1. rocznicę śmierci. Nabożeństwo Fatimskie.
czwartek 14 października 2021 – Dzień powszedni

17:30 Różaniec  i  Msza  św. Za  zm.  Matyldę Grochol,  rodziców,  rodzeństwo  i  zm.
pokrewieństwa Grochol-Czogała-Seifert.

piątek 15 października 2021 – Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i dra Kościoła
17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. Herberta Kasek, Gertrudę i Alojzego Kasek, Sta-

nisławę i Eugeniusza Solecki, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
sobota 16 października 2021 – ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
13:00 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o

zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Arnolda i Marioli Konieczny z okazji
25 rocznicy ślubu oraz 50 urodzin Arnolda.

17:30 Różaniec i Msza św. Za zm. rodziców Jerzego i Walerię Pańczyk, Weronikę
Sochiera, dziadków Józefa i Marię Pańczyk, Antoniego i Walerię Niewiadow-
ski, rodzeństwo Helenę i Rudolfa Grzonka oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

niedziela 17 października 2021 – XXIX Zwykła
08:00 Za zm. Jadwigę Myrwa, rodziców Marię i Rudolfa Borzigursky, siostry Ger-

trudę, Annę i Marię brata Henryka, Łucję i Mariana Lachowski, Ernesta Ma-
rek, zm. z pokrewieństwa Borzigursky-Mucha-Marek-Depta-Lachowski i du-
sze w czyśćcu cierpiące.

10:30 Za zm. Franciszka Badurczyk, rodziców, brata Wernera, Annę Kribus, Ludwi-
ka Moskwa, Franciszka i Olgę Kurzela, syna Reinharda, wnuka Gerarda, zm.
z pokrewieństwa, zm. kapłanów i siostry zakonne.

14:00 Nabożeństwo różańcowe.
poniedziałek 18 października 2021 – Ś . Ł , E
17:30 Różaniec i Msza św. W intencji kręgów rodzin, które przyjmują obraz Piel-

grzymującej Matki Bożej.

11:30 Pogrzeb śp. Urszuli Badurczyk.

09:00 W intencji Nauczycieli i pracowników naszych szkół.



Informacje duszpasterskie
10.10.2021 – 17.10.2021

Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii i zbiórka do puszek na Fundację
Dzieło Nowego Tysiąclecia. W przyszłą niedzielę kolekta na opał. Serdeczne
„Bóg zapłać!” za ofiary złożone w kościele, przelewy na konto parafialne i
przez mikropłatności.

Zapraszam dzisiaj o godz. 14:00 na nabożeństwo różańcowe. W
tygodniu codzienny różaniec: w poniedziałek po Mszy św. poran-
nej, wtorek, czwartek, piątek i sobota przed Mszą św. o godz. 17:30,
w środę w ramach nabożeństwa fatimskiego W przyszłą niedzielę
nabożeństwo różańcowe o godz. 14:00.

W  środę po  Mszy  św. nabożeństwo fatimskie. Do niesienia figury zapra-
szam Panie z Caritasu.

W czwartek o 17:30 Różaniec dzieci,  a  po Mszy św. spotkanie for-
macyjne dla uczniów VI kl. SP przygotowujących się do bierzmowa-
nia.

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie (oprócz czwartku)
przez pół godziny po Mszy św.

W kancelarii parafialnej można jeszcze w tym tygodniu zamawiać
intencje jubileuszowe na przyszły rok (również na soboty). Pozo-
stałe intencje od 18 października.

W zakrystii można nabywać kalendarze na 2022 rok z obrazami kościołów i
kaplic Metropolii Górnośląskiej, misyjne i diecezji opolskiej. Cena 6 zł.
Od października w parafii NSPJ rusza przygotowanie do bierzmowania dla
uczniów szkół średnich, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu. Pierw-
sze spotkanie 15.10 o godz. 19:00 w domu katechetycznym parafii NSPJ.

Tegoroczna 7. Diecezjalna Pielgrzymka Pracowników Służby
Zdrowia odbędzie się w piątek 15 października w Sanktuarium Św.
Józefa w Prudniku – Lesie. Rozpoczęcie Mszą św. o 18.00 pod prze-

wodnictwem Biskupa Andrzeja Czai. Po Mszy św. konferencję pt. «Jak po
chrześcijańsku przewodzić innym? Myśli wokół bł. kard. Stefana Wyszyń-
skiego» wygłosi o. Waldemar Polczyk OFM.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali, ustroili i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański.
W przyszły piątek (15.10.2021, godz. 18:45) Tomala D., Piperek B., Białdy-
ga Ł., Depta D., ŁUBOWICE: Konieczna H. i Gawlik A. a w kolejny piątek
(22.10.2021, godz. 18:45) Waniek J., Kałus H., Garbas S., Kszuk M., Kszuk
E., Pawlińska B.

W sobotę o godz. 20:00 w klasztorze Annuntiata Czuwanie Młodzieży.


