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XXVII Niedziela Zwykła
Październik – Nabożeństwa różańcowe
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Iz 5,1–7 (Pieśń o winnicy)
Psalm responsoryjny: Ps 80,9 i 12.13–14.15–16.19–20
Drugie czytanie: Flp 4,6–9 (Czyńcie to, czego się nauczyliście, a
Bóg pokoju będzie z wami)
Ewangelia: Mt 21,33–43 (Przypowieść o dzierżawcach winnicy)
Bóg ma ostatnie słowo.
"Kamień, który odrzucili budujący, ten stał się kamieniem
węgielnym". Odrzucenie Chrystusa stało się początkiem naszego
zbawienia. "Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach".
Czy rzeczywiście jest cudem w naszych oczach?
Czy dostrzegamy, jak cudownie Pan Bóg sprawia, że nasz grzech,
zamiast niszczyć nas definitywnie, jest początkiem odrodzenia?
Oczywiście pod warunkiem, że chcemy być zbawieni przez
Chrystusa, że chcemy aby On nasze zło przemienił w dobro.
Ostatnie słowo nie należy do zła. Chyba, że się na to zgodzimy.
Ostatnie słowo należy do Boga. Możemy jednak "zamknąć
Mu usta" i nie pozwolić, aby On nas zbawił. Wybór należy do nas.
/Mieczysław Łusiak SJ/
Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe
Odprawiane w Sobikowie od poniedziałku
do soboty o godz. 16:30
w niedzielę po Mszy Św. o godz. 10:00
W Czachówku od poniedziałku do soboty
o godz. 18:00,
w niedziele po Mszy Św. o godz. 8:30
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05-530 Góra Kalwaria
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Duszpasterze:
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Kancelaria parafialna:
poniedziałek - środy, piątek
godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
W czwartek kancelaria
nieczynna

Msze św.
Niedziela
* w kaplicy w Czachówku:
8.30
* w kościele: 10.00, 12.00,
13.00
Dni powszednie
18.00(17.00 –1X-1IV)
W czwartki o godz. 7.30

Nabożeństwa stałe:
*Godzinki o NP NMP –
I sobota miesiąca o 7.10
*Nowenna do MBNP środa o 17.30
*Nabożeństwo do Niep.
Serca NMP I sobota miesiąca
o 7.30
*Adoracja Najśw.
Sakramentu:
- I niedziela miesiąca po
Mszy św. o godz. 10.00

Spowiedź św.
- podczas każdej Mszy św.
- w 1. piątek miesiąca
od godz. 17.00

Odwiedziny chorych
1. piątek m-ca od godz. 9.30

Chrzest św.
w każdą niedzielę podczas
Mszy św. o godz. 12.00

Jak narodził się Różaniec cz. I
Wielu z nas zapytanych o to, Jak i kiedy powstał Różaniec,
odpowiedziałoby bez wahania,że został on zaprowadzony w
XII w. przez św. Dominika, który przy Jego pomocy
nawracał heretyków. To przekonanie ma za sobą długą
tradycję i jest mocno utrwalone.Jednak historycy zwracają
uwagę, że Różaniec na pewno nie powstał na zasadzie
jednego aktu i nie ma jednego tylko twórcy. Zacznijmy
jednak od samego początku. Zanim powstał Różaniec, musiał
powstać jego podstawowy składnik - 'Zdrowaś, Maryjo'. Jak
wiadomo, pierwsza, główna część każdej 'Zdrowaśki' jest
złożona ze słów znajdujących się w Ewangelii św. Łukasza.
Właściwie chodzi o dwa różne fragmenty: najpierw
powtarzamy słowa anioła Gabriela (por. Łk l, 28), a zaraz
potem słowa św. Elżbiety (por. Łk l, 42). Oba zdania zostały
pierwotnie wypowiedziane do Maryi, a stało się to z
natchnienia Bożego i jest częścią objawienia wielkiej prawdy
wiary, że "Słowo stało się ciałem i
zamieszkało wśród nas" (J l, 14). Anioł
mówi do Maryi Panny, która miała
począć Chrystusa, a św. Elżbieta głosi
pochwałę Maryi Dziewicy, która już
Go poczęła. Te słowa nie są wy tworem
ludzkiej mądrości i pobożności,
chociaż
zostały
przez
ludzi
zapamiętane i zapisane na kartach
Ewangelii ludzką ręką; stoi za nimi sam
Duch Boży, który osobiście złączył
pozdrowienie Maryi z uwielbieniem
owocu Jej łona. Jednak natchnione słowa anioła i św.
Elżbiety, otaczające tajemnicę wcielenia, nie stoją w
Ewangelii obok siebie. Ktoś musiał je stamtąd wydobyć,
połączyć i uczynić jedną modlitwą. Jak to się stało? Tego
połączenia dokonał Kościół w swej liturgii. Najpierw stało
się tak na Wschodzie. Pierwsza znana nam postać tak
ukształtowanej modlitwy 'Zdrowaś, Maryjo' pochodzi z
najstarszych liturgii greckojęzycznych. Co najmniej od IV w.
Kościół na Wschodzie powtarzał łącznie słowa anioła
i Elżbiety. Stamtąd zwyczaj ten przeszedł do liturgii
rzymskiej (i w ogóle do liturgii zachodnich) około VII w.
Pierwszym miejscem, gdzie pojawiła się 'Zdrowaśka', był
formularz mszalny na święto Zwiastowania. Dziś 'Zdrowaś,
Maryjo' rzadko komu kojarzy się z liturgią, czyli z modlitwą
publiczną Kościoła. Tym bardziej warto sobie uświadomić,
jak wielki był wpływ liturgii na powstanie tej "prywatnej"
modlitwy. 'Zdrowaś, Maryjo' zawdzięcza więc swoje
powstanie zarówno Pismu Świętemu, jak i kościelnej
Tradycji.
Rozpowszechnienie
się
'Pozdrowienia
Anielskiego' wynikło z pobożności ludzi, którym modlitwa
była tak potrzebna jak oddychanie. Wiemy, że przez kilka
pierwszych wieków trwało w chrześcijaństwie intensywne
poszukiwanie sposobu "modlitwy nieustannej" - chciano
bowiem jak najlepiej wypełniać polecenie Pana Jezusa:
"Nieustannie się módlcie" (l Tes 5,17). W tym celu
wybierano jakąś krótką formułę modlitewną, którą następnie
nie tylko zachowywano w pamięci, ale i nieustannie
powtarzano, w myślach lub na głos. Pragnienie nieustannej
modlitwy sięgało daleko poza czasy Ojców Kościoła. Na
Zachodzie żywe ono było przez całe średniowiecze. Wśród
ulubionych formuł modlitewnych, przeznaczonych do
powtarzania, na pierwszym miejscu znalazła się 'Zdrowaśka'.
Widzieliśmy, że do jej stosowania zachęcała liturgia, będąca
nauczycielką i wzorem modlitwy. Zachęta okazała się
owocna. Wiemy, że na pewno już w IX w. (z tego czasu
pochodzi najstarsze znane nam świadectwo) utrwala
się zwyczaj powtarzania 'Zdrowaś, Maryjo' jako modlitwy

prywatnej. Ta praktyka rozkwita w XI-XII w.
- popularyzowali ją benedyktyni i cystersi, ale nie brak
świadectw dotyczących i osób świeckich. W owym czasie
wielu ludzi uważało też za swój obowiązek odmawianie
'Zdrowaśki' codziennie, nawet po kilkaset razy. Modlono się
na kolanach, na stojąco lub padłszy na twarz; w kościele,
w celi czy w komnacie, lecz zawsze tymi wskazanymi przez
liturgię słowami anioła i Elżbiety. Co ciekawe, wbrew dziś
rozpowszechnionemu przekonaniu nie była to modlitwa dla
prostaczków, jedynie zastępująca odmawianie Psalmów.
Znamy wiele relacji wskazujących na to, że wielokrotne
'Ave Maria' było odmawiane nie zamiast Psalmów
z brewiarza, lecz obok nich czy razem z nimi.
Np. błogosławiona Ascelina z Boulancourt (1120 - 1195),
bliska krewna św. Bernarda z Clairvaux, miała zwyczaj
codziennego recytowania całego Psałterza, a ponadto
w pewne dni odmawiała trzysta 'Zdrowasiek' (w dni świąt
maryjnych zaś - tysiąc). O tym, jak ta pobożna niewiasta
rozumiała swoją modlitwę, świadczą
jej słowa: "Co do mnie, wiem, że nie ma
we mnie nic dobrego, z tym wyjątkiem,
że
mam
Go
wciąż
w pamięci". A więc nie chodziło
bynajmniej o jakieś bezmyślne
powtarzanie słów; ich wypowiadanie
służyło po prostu temu, by mieć wciąż
w pamięci Tego, z powodu którego
anioł przyszedł do Panny Maryi i z
powodu którego Elżbieta błogosławiła
swoją
Krewną,
najświętszą
z matek. Ludzie średniowiecza wiedzieli dobrze, że ta
modlitwa maryjna to jakby delikatny welon, przez który
obejmujemy Dzieciątko, naszego Pana. Przez długi czas nie
wymieniano
jednak
w samej modlitwie Jego imienia, modlitwa kończyła
się słowami: "błogosławion owoc żywota Twojego".
To zaczęło się zmieniać w połowie XIII w., gdy papież
(prawdopodobnie chodzi o Urbana IV) przyznał specjalny
odpust za dołączanie do tradycyjnego 'Zdrowaś, Maryjo'
Imienia Jezus. Praktyka ta rozpowszechniała się przez cały
XVI w. Odtąd modlitwa rozciągała się jakby między dwoma
Imionami: Maryja i Jezus. Przez włączenie Najświętszego
Imienia do tekstu 'Zdrowaś' dokonało się powiązanie tej
modlitwy z coraz silniejszym kultem imion Jezusa i Maryi,
głoszonym w dojrzałym średniowieczu przez świętych:
Anzelma z Canterbury i Bernarda z Clairvaux. Coraz mocniej
zdawano też sobie sprawę, że Imię Jezus, wybrane
dla wcielonego Syna Bożego, ma w sobie wyjątkową moc
(stąd np. układanie egzorcyzmów przeciw szatanowi
z użyciem tego Imienia jako najlepszej broni), a także
domaga się szczególnej czci (jeden z papieży polecał,
by przy wymienianiu Imienia Jezus we Mszy zawsze skłonić
głowę; zwyczaj ten obowiązywał w liturgii jeszcze
do niedawna). Ten wielki kult pozostawił więc swój ślad
także w 'Zdrowaś, Maryjo'. Od tej pory możemy w zasadzie
mówić o ukształtowaniu się naszej 'Zdrowaśki', chociaż
w późniejszym czasie, w XV w., zostanie do niej jeszcze
włączone na końcu kilka słów lirycznej prośby o
wstawiennictwo Matki Bożej 'teraz i w godzinę śmierci
naszej'. Samo 'Zdrowaś, Maryjo' to oczywiście jeszcze nie
Różaniec. By tenże powstał, potrzebne były trzy wydarzenia,
a właściwie procesy: wynalezienie koronki do liczenia
modlitw, powiązanie 'Zdrowaś, Maryjo' z 'Ojcze nasz' (i z
'Wierzę w Boga') oraz połączenie odmawiania modlitwy
ustnej z rozważaniem tajemnic.
/Piotr Milcarek/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszy św.
o godz. 10. 00 Procesja Eucharystyczna
a po Mszy św. o 12.00 spotkanie Kół
Różańcowych
i
wymiana
tajemnic
różańcowych. Prosimy dziewczynki o udział
w ostatniej w tym roku procesji w strojach
komunijnych. Od dzisiejszej niedzieli Msza św.
dla dzieci odprawiana będzie o godz. 13.15.
Taca Inwestycyjna. Ofiary zbierane podczas
Mszy św. przeznaczone są na pokrycie kosztów
ram okiennych wraz z oszkleniem w nawie
głównej.
Koszt
jednej
ramy
wynosi
3500,- zł. Dziś w Rzymie rozpoczyna się III
Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu
Biskupów. Jego tematem są “Wyzwania
duszpasterskie wobec rodziny w kontekście
ewangelizacji”. Ojców synodalnych polecamy
modlitwie.
2. Dziękujemy mieszkańcom Julianowa,
Kiełbaski i Bud Sułkowskich za posprzątanie
kościoła i ubranie kwiatami ołtarzy na dzisiejszą
niedzielę. Na przyszłą niedzielę prosimy
o to nowożeńców.
3. Od października do 1 kwietnia 2015
Nabożeństwa i Msze św. odprawiamy
w porządku zimowym tj. o godz. 16.30 i 17.00.
W październiku zapraszamy na tradycyjne
nabożeństwa
różańcowe
odprawiane
w Sobikowie codziennie o godz. 16.30
a
w
Czachówku
o
godz.
18.00.
Tam w poniedziałek, środę i piątek poprzedzone
one będą Mszą św. Jak poprzednio prosimy
dzieci i młodzież o kartki z nazwiskami tych,
które chciałyby w kolejnych dniach gościć na
całą dobę figurkę Matki Bożej w swoim domu.
4. W sobotę 18. i w niedzielę 19. października
zapraszamy na IV Turniej Papieski szóstek
piłkarskich organizowany przez Stowarzyszenie
„Nasza Parafia”. Program podamy w następną
niedzielę.
5. W najbliższym czasie planujemy wydanie
kalendarza i monografii pt. „Bliscy – znani
i nieznani” poświęconych ludziom i miejscom
zasłużonym dla naszej społeczności lokalnej.
Zapraszamy do ich współredagowania.
Prosimy szczególnie Dyrektorów Szkół
i Sołtysów o wskazanie i pomoc w opisaniu tych
osób i miejsc. Teksty można składać
do
15
października
bezpośrednio
u ks. Proboszcza lub w kancelarii.

6. W tym tygodniu odbędą się spotkania
formacyjne w grupach dla kandydatów
do bierzmowania: w piątek 10.10. 2014 r.
gr. p. Krystyny Borowskiej o godz. 17.00
gr. gimnazjalna, o godz. 18.00 gr. licelna;
w
sobotę
11.10.
2014
r.
gr. p. Anny i Barbary Bulder o godz. 16.00
gr.
gimnazjalna
o
godz.
17.00
gr. licealna. Również w sobotę 11.10. 2014 r
o godz. 10.00 spotkanie formacyjne
dla ministrantów z Sobikowa i Czachówka.
W tym miesiącu spotkanie odbędzie się
w kaplicy w Czachówku. Ministranci proszeni
są o zabranie ze sobą coś do pisania.
7. W niedzielę 12.10.2014 r. o godz. 18:00
comiesięczna Msza Św. i spotkanie dla
kandydatów do Bierzmowania z grupy
gimnazjalnej
i
licealnej.
Obecność
obowiązkowa.
8. W ramach przygotowania do Światowych Dni
Młodzieży,
zapraszamy
na
spotkanie
modlitewne przygotowane przez młodzież
z naszej parafii. Spotkanie odbędzie się 12.10.
2014 r. po Mszy Św. o godz. 18.00.
9. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują
się:
- Piotr Mateusz Kozyra, kawaler z Obrębu
w parafii tutejszej i Magdalena Trzaska, panna
z parafii św. Marii Magdaleny w Promnie.
Zapowiedź druga.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.
10. Komenda Stołeczna Policji ostrzega przed
oszustami działającymi „na wnuczka”. Prosimy
o zapoznanie się z Apelem wywieszonym
na tablicy ogłoszeń.
11. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy
XIV Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II –
Świętymi bądźcie”. Po Mszach św. do puszek
zbierane będą ofiary na fundusz stypendialny

Fundacji „Dzieło III Tysiąclecia”.
12 .Zachęcamy do czytania prasy
katolickiej. W zakrystii są do nabycia
„Gość
Niedzielny”
i
„Niedziela”.
Do „Gościa dołączona jest ostatnia część
„Dzienniczka” S. Faustyny. W zakrystii
do odebrania jest miesięcznik „Różaniec”.
Na stoliczku pod chórem wyłożony
jest nasz tygodnik parafialny.

Intencje Mszalne 5 X – 12 X
Niedziela 5.10.
8.30 (Czachówek)
10.00 + Edmunda Wlazeł w 18 rocz. śm.,
Andrzeja i cr. Wlazłów i Kasprzaków
Nabożeństwo różańcowe
12.00 O bł. Boże i potrzebne łaski dla
mieszkańców Karoliny
12.00 + Edwarda Gostkowskiego w 16 rocz.
śm. i cr. Gostkowskich
13.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla
Grażyny i Wiesława Pieniążek w 30 rocz.
ślubu
13.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla
Marzeny i Jacka w 20 rocz. ślubu
Poniedziałek, 6.10.
16.30 Nabożeństwo różańcowe
17.00 Intencja wolna
Wtorek, 7.10.
16.00 + Heleny Boguckiej w 1 rocz. śm
16.30 Nabożeństwo Różańcowe
17.00 + Krystyny Rosłon w 11 rocz. śm.
Środa, 8.10.
16.30 Nabożeństwo Różańcowe
17.00 NOWENNA DO MBNP, MSZA
ŚW. ZBIOROWA
Za parafian
+ Gabryeli Nowakowskiej w 10 rocz. śm. i
zm. z rodz. Nowaków i Kluczyków
Czwartek, 9.10.
16.30 Nabożeństwo różańcowe
17.00 Intencja wolna
Piątek, 10.10.
16.30 + Nabożeństwo Różańcowe
17.00 Intencja wolna
Sobota 11.10.
15.30 O Boże błog. dla Moniki, Bartka,
Zuzi, Krzysia oraz za + Pawła Pęczka
16.00 + Gabryela, Jana, Nikodema
Wójcików, Helenę Dolińską
16.30 Nabożeństwo Różańcowe

17.00 + Artura, Stanisława i Marianny
Grzesikiewicz, Elżbiety Królak
18.00 Ślub Katarzyna Traczyk – Piotr Ornat
19.00 Ślub Marlena Szpak – Dawid
Skrzypczyk
Niedziela 12.10.
8.30 (Czachówek)
10.00 + Zbigniewa, Heleny, Władysława,
Czupryńskich, Jana Należytego, Bronisławy
Krawczyk
12.00 + Jana i Zygmunta Piotrowiczów
CHRZEST:
Jan Czaplarski
Przemysław Krawczyk
Józef Gerard Hulanicki
13.00 + Walentyny i Stefana Bułdeska,
Janiny, Stefana i Stanisławy Błaszczyńskich,
Heleny Kostka
18.00 + Zofii w 18 rocz. śm., Stanisłąwa w 20
rocz. śm. Włodarczyków
intencje spisano 1.10.14

Weekly tweet

- wpis tygodnia

Odpowiedzmy na prośbę Papieża
Franciszka,
w październiku różaniec - to najlepsza
dewizka ,
taka pieczęć rodowa z herbem w intencji
synodu
niech będzie prezentem od polskiego
narodu.
Więc poświęć na adoracje chociaż część
godziny
dla uproszenia sakralnego charakteru
rodziny.
Kazimierz
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