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Miłość Ukrzyżowanego przynagla nas (2 Kor 5,14). 

 

 

*** 

 

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta 

saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, 

uczony w Prawie, zapytał, wystawiając Go na 

próbę: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie 

jest największe?”. On mu odpowiedział: 

„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swo-

im sercem, całą swoją duszą i całym swoim umy-

słem. To jest największe i pierwsze przykazanie. 

Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował 

swego bliźniego jak siebie samego. 

Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe 

Prawo i Prorocy”. 
 

Mt 22,34-40 

 

 

*** 

 

 
 
 

Dajcie mi armię odmawiającą różaniec, 

a podbiję świat. 

św. Pius X 
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HYMN 
(na melodię Serdeczna Matko) 

 

W każdym strapieniu 

i o każdej porze 

czuwa nad nami 

Miłosierdzie Boże. 

Kto Miłosierdziu 

Bożemu zaufa, 

wesprze go Pan Bóg 

i modlitw wysłucha. 

Kto Miłosierdziu 

Bożemu zaufa, 

wesprze go Pan Bóg 

i modlitw wysłucha. 

A gdy nam ciężko 

jest w smutku godzinie, 

balsam pociechy 

wnet do serca spłynie. 

I choćby wszystko 

zdawało się klęską, 

uciemiężony 

stanie się zwycięzcą. 

Więc uwielbiajmy 

Miłosierdzie Boże 

w każdym strapieniu 

i o każdej porze. 

 



 

 

\\

* 

Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest 

tylko jedno. Zachować godność czło-
wieka to pozostać wolnym, nawet przy 

zewnętrznym zniewoleniu. Pozostać 

sobą – żyć w prawdzie – to jakieś mini-
mum, aby nie zamazać w sobie obrazu 

dziecka Bożego. 
 

* 

Trzeba sobie zdawać sprawę z sytuacji 

geopolitycznej, w jakiej się znajdujemy, 
ale jednocześnie ta sytuacja nie może 

być wygodną zasłoną do tego, by rezy-

gnować z należnych Narodowi praw. 
 

* 

Idea, która potrzebuje broni, by się 
utrzymać, sama obumiera. Idea, która 

utrzymuje się tylko przy użyciu przemo-
cy, jest wypaczona. 

Idea, która jest zdolna do życia, podbija 

sobą. Za nią spontanicznie idą miliony. 
 

bł. Ksiądz Jerzy Popiełuszko 

 
 

*** 

Ostatnie słowa ks. Jerzego wypowiedzia-

ne w Bydgoszczy 

podczas nabożeństwa różańcowego 

18 października 1984 w kościele 

pw. św. Braci Polskich Męczenników: 

 

Prośmy Chrystusa Pana, byśmy zacho-

wali godność dziecka Bożego na każdy 
dzień; byśmy w życiu naszym na co 

dzień kierowali się sprawiedliwością; 
by nasze życie codzienne było przepeł-

nione prawdą; abyśmy w naszym co-

dziennym życiu okazywali męstwo 
w walce o wartości prawdziwie chrze-

ścijańskie; byśmy byli wolni od lęku, 

zastraszenia, ale przede wszystkim od 

żądzy odwetu i przemocy. 

Błogosławiony ks. Jerzy 

i cud uzdrowienia 
 

Ks. Bernard Brien nawrócił się, mając 

około 40 lat, a do seminarium wstąpił 

jako sześćdziesięciolatek. Po przyję-

ciu święceń kapłańskich (kwiecień 

2012) wybrał się do Polski śladami 

Jana Pawła II. Przy grobie 

bł. ks. Jerzego Popiełuszki przeżył 

swe kolejne nawrócenie. Zwiedził 

muzeum poświęcone ks. Jerzemu 

i odkrył, że urodził się w tym samym 

dniu, co on – 14 września 1947 roku. 

Przywiózł obrazki z relikwiami Bło-

gosławionego i propagował we Fran-

cji jego kult. 

Nawiedzenie grobu ks. Jerzego było 

wielkim przeżyciem także dla kard. 

Amato, prefekta Kongregacji 

ds. Świętych, który przewodniczył 

później beatyfikacji Męczennika 

w Warszawie, a także dla kard. Rat-

zingera, wówczas prefekta Kongrega-

cji Wiary, później papieża. 

Dwa miesiące po powrocie z Polski 

ks. Brien został wezwany do szpitala 

w Créteil do nieprzytomnego już 

François Audelan'a, by udzielić mu 

sakramentu chorych. Wziął obrazek 

bł. ks. Jerzego i modlił się za pacjenta. 

Gdy odszedł, chory otworzył oczy 

i zwrócił się do obecnej przy nim 

żony z pytaniem: „Co się stało?”. 

Uzdrowienie to nastąpiło 14 września 

(2012). 
 

ks. prof. Józef Naumowicz 
(za: wpolityce.pl) 

 
*** 

Nie można tworzyć dziejów bez dziejów, 
nie można zapominać o chrześcijańskiej 

drodze naszego Narodu. 

Ogłoszenia 

Parafialnego Oddziału 

Akcji Katolickiej 
 

 

W pierwsze piątki miesiąca od godz. 

15.00 do Mszy Świętej wieczornej 

w kaplicy ECCE HOMO trwa adora-

cja Najświętszego Sakramentu. 
 

W każdą środę po Mszy Świętej wie-

czornej odprawiane jest nabożeństwo 

do Matki Bożej Nieustającej Pomo-

cy. 
 

 

 

 
 

 

 

ZAPRASZAMY do Parafialnego Od-

działu Akcji Katolickiej. 

Jeśli chcesz pogłębiać swe życie du-

chowe, zrobić coś dobrego dla innych 

– przyjdź do nas! 
 

Zapraszamy na spotkania w pierwsze 

środy miesiąca po wieczornej Mszy 

Świętej lub prosimy o kontakt pod 

numerem telefonu 12 283 19 10. 

 
 

Bądź pozdrowiona, Pani, 

święta Królowo, 

święta Boża Rodzicielko, Maryjo, 

która jesteś Dziewicą, 

uczynioną Kościołem. 
 

św. Franciszek 
 

__________________________________ 
 

Intencje 

powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Ojca Świętego na październik 2014 
 

Ogólna: Aby Pan dał pokój regionom 

świata najbardziej udręczonym przez 

wojnę i przemoc. 
 

Misyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny 

rozbudził w wierzących pasję i gorliwość, 

by nieśli oni Ewangelię całemu światu. 

 

 

*** 
 

Franciszkański Zakon Świeckich 

w Alwerni 
 

serdecznie zaprasza 
 

braci i siostry z FZŚ 

oraz wszystkich chętnych 

na spotkanie, które odbędzie się 

12 października br. 
bezpośrednio po Mszy Świętej, 

rozpoczynającej się o godz. 10.00 

do KAPLICY DOMOWEJ 

klasztoru Ojców Bernardynów. 
 

Opiekunem Duchowym FZŚ w Alwerni 

jest o. Zbigniew. 
 

Więcej informacji o FZŚ można znaleźć 

na stronie: www.fzs.info.pl. 

http://www.fzs.info.pl/


 

ź

 
 

Keczup 
 

Składniki: 1 kg pomidorów (bardzo doj-

rzałych), 1 cebula, 50 ml octu winnego, 

50 g cukru, ½ łyżeczki słodkiej papryki, 

½ łyżeczki ostrej papryki, sól, pieprz, 

oliwa z oliwek lub olej. 
 

Wykonanie: Na oliwie (oleju) przysmażyć 

cebulę, dodać uprzednio sparzone, obrane 

i pokrojone pomidory; dusić ok. 10 minut. 

Zmiksować. Dodać pozostałe składniki, 

jeszcze raz zmiksować. Włożyć do sło-

iczków i pasteryzować ok. 15 minut. 
 

Monika 

 

 

*** 
 

Fafik zauważył, 

że nie można ani być wszędzie, 

ani nie być nigdzie. 
 

 

 
 

 

__________________________________ 

 

Święty Jan XXIII przyznał, jeszcze 

jako biskup (Angelo Roncalli), że 

codziennie rano słyszy od swego 

Anioła Stróża napomnienie: 

„Angelo, nie bądź taki ważny”. 

Aniele Boży, Stróżu mój... 

 
Tak wielka jest godność duszy, że 

każda ma ku obronie Anioła Stróża. 
 

św. Hieronim 

* 

Miej wielkie nabożeństwo do tego tak 

dobroczynnego Anioła. Jakże podnosi 

nas na duchu ta myśl, że on jest bli-

sko nas, jest duchem, który nam to-

warzyszy od kołyski do grobu, nie 

opuszcza nas ani na chwilę; nie 

opuszcza nas nawet wtedy, gdy ośmie-

lamy się grzeszyć. 

O, gdybyśmy tak mogli to pojąć! 
 

św. Ojciec Pio 

 

Ach, jak mało się nad tym ludzie za-

stanawiają, że zawsze mają przy sobie 

takiego gościa i zarazem świadka 

wszystkiego. Grzesznicy, pamiętajcie, 

że macie świadka czynów swoich. 
 

św. Siostra Faustyna 

 

Czegóż mamy się lękać, strzeżeni 

przez tak wielkich stróżów? Nie mogą 

wszak ulec wrogom ani zbłądzić, ani 

tym bardziej zwodzić ci, którzy nas 

strzegą na wszystkich naszych dro-

gach. 
 

św. Bernard 

 

Anioł wprost z nieba jest zawsze bli-

sko mnie, a zarazem jest porywany 

w nieustannym miłosnym uniesieniu 

przez swojego Boga. Cóż to za roz-

kosz na samą myśl o tym! Jestem więc 

zawsze w zasięgu wzroku Anioła, 

który na mnie patrzy, który się za 

mnie modli i który czuwa przy mym 

łożu, gdy śpię. 
 

św. Jan XIII 

Z ostatniego numeru 

Biuletynu Informacyjnego 
 

Walka skończona.  

Zamknięty przeszło dwumiesięczny 

okres jednej z najszczytniejszych 

i najtragiczniejszych zarazem kart 

naszej historii. Rachunek naszych 

strat i zysków, zasług i błędów, ofiar 

i uzyskanych wartości – przekazać 

musimy historii. Tutaj jedno musimy 

stwierdzić z niezachwianą pewnością. 

Walczyliśmy o sprawę najwyższą, 

o wartości w życiu Narodu najwięk-

sze. Zapłaciliśmy też największą cenę 

tej walki. Zapłaciliśmy ją bez wahań 

i ociągania, w porywie duchowego 

zespolenia wszystkich sił narodowych 

we wspólnie toczonej walce. [...].  

Walka jest ryzykiem. Stąd też nie 

zawsze może się kończyć zwycię-

stwem. Naszej walce nie dane było 

zakończyć się osiągnięciem zamie-

rzonego celu. [...].  

Z przelanej krwi, z zespołowego trudu 

i znoju, z męki ciał i dusz naszych 

powstanie nowa Polska, wolna, silna 

i wielka. Wiarą tą będziemy żyć. [...]. 

Wiara ta – to najrealniejszy, najwyż-

szy Testament, pisany krwią wieloty-

sięcznych ofiar i bohaterów Powsta-

nia”. 
 

4 października 1944 

 
*** 

 

Gdyby Polacy bez przerwy odmawiali 

różaniec w Gietrzwałdzie, 

nie musieliby walczyć o wolną Polskę, 

mieliby ją bez walki wolną. 
 

bł. Honorat Koźmiński 

MODLITWA 
 

Królowo Korony Polskiej, z twarzą 

pociętą szablami 

Do Ciebie wznosimy czoła schylone 

bólu ciężarem, 

Nie ma w nas szlochu rozpaczy. 

Zaciśniętymi wargami 

Modlimy się głucho, śmiertelnie – 

O łaskę wiary. 
 

Latami idziemy nocą, żołnierze 

tragicznej sprawy. 

Krzyże, krzyże za nami – żałobne 

żołnierskie ślady. 

Odsuń nam w chwili ostatniej kielich 

bolesny, krwawy 

Gorycz samotnej walki – 

Truciznę zdrady. 
 

W gruzach kościół dzieciństwa, 

Katedra1 Świętego Jana. 

W godzinę ostatniej bitwy, w murach 

płonącej Warszawy 

Jedna nam tylko została – prośba – 

o łaskę wytrwania... 

 

   
 

Królowo Korony Polskiej – 

Z twarzą pociętą szablami. 
 

Jan Olechowski 
1 października 1944 



- 

Prośba Maryi: 
 

Nigdy nie zapomnę moich dziecięcych 

lat, gdy w domu rodzinnym każdy wie-

czór kończył się wspólnym odmówie-

niem cząstki różańca świętego. 
 

*  

Krzątanina domowa [...], droga do pracy, 

w pole, do szkoły [...], wyczekiwanie na 

przystankach autobusowych, [...], długie 

godziny w samochodzie, w wagonie kole-

jowym, bezsenne noce. Wszystko to 

może być uświęcone, wzbogacone, 

uprzyjemnione modlitwą różańcową. 

 

* 

W Kaplicy Sykstyńskiej jest ogromny 

obraz, namalowany na wielkiej ścianie – 

przedstawia Sąd Ostateczny. [...] jeden 

fragment szczególnie nas zastanawia – 

oto potężny Duch Boży dźwiga 

z otchłani człowieka, uczepionego do 

różańca... 
 

* 

Gdy dzisiaj nie znajdujemy rady wobec 

różnych przeciwności, zostaje jedno: 

mieć w kieszeni różaniec i modlić się za 

tych, którzy nam przyczyniają tyle 

udręki we własnej Ojczyźnie. Módlmy 

się za tych ludzi. Przeklinanie nic nie 

pomoże. Powtarzanie sobie różnych plo-

tek czy dowcipów politycznych też nic 

nie da. Ale modlitwa może pomóc. Ona 

zdolna jest oświecić umysły, poprawić 

wolę ludzką. 
 

kard. Stefan Wyszyński 

 

*** 

Prostą a wzniosłą zarazem modlitwą, 

którą sama Niepokalana objawiając się 

w Lourdes wskazała – to różaniec święty. 

Niechże on stanie się mieczem każdego 

Rycerza i Rycerki Niepokalanej, jak Jej 

medalik jest zabijającą zło kulką. 
 

św. Maksymilian Maria Kolbe 

 

 
św. Jan Paweł II 

 

Pragnę, aby modlitwą różańcową zosta-

ła raz jeszcze objęta wielka sprawa 

pokoju. W niektórych miejscach świata 

[...] jasno widzimy, jak mało skuteczne są 

próby rozwiązań politycznych, choć zaw-

sze są one konieczne – jeśli zaciekłość nie 

pozwala ludziom popatrzeć na innych 

sercem, by z nadzieją podjąć dialog. 

Kto jednak, jeśli nie sam Bóg, może 

wzbudzić takie uczucia? Bardziej niż 

kiedykolwiek potrzeba, by do Niego 

wznosiła się z całego świata usilna modli-

twa o pokój. Właśnie w takiej perspek-

tywie różaniec okazuje się modlitwą 

szczególnie wskazaną. Buduje on pokój, 

między innymi przez to, że odwołując się 

do łaski Boga, jednocześnie składa w tym, 

kto go odmawia, ów zalążek dobra, 

z którego mogą wyrosnąć owoce spra-

wiedliwości i solidarności w życiu osobi-

stym i wspólnotowym. 

Myślę o narodach, a także o rodzinach. 

Jak wielki pokój zapanowałby 

z pewnością w życiu rodzinnym, gdyby 

powrócił zwyczaj odmawiania różańca 

w rodzinach! 
 

Różaniec należy do najlepszej 

i najbardziej wypróbowanej tradycji kon-

templacji chrześcijańskiej. 

ODMAWIAJCIE 
 

Gdy umrę pewnego dnia, kanonicy kate-

dry w Kolonii ściągną mi z palca pier-

ścień biskupi, wyjmą z rąk laskę pasterską 

i zdejmą krzyż biskupi. Wszystko to od-

dadzą do skarbca katedralnego. Ale 

w moim testamencie jest napisane: „Swój 

różaniec chcę zabrać do trumny, bo jest 

on rękojmią mojej wiary, mojej nadziei 

i mojej miłości. Chcę go pokazać Matce 

Bożej, aby po nędzy tego życia zaprowa-

dziła mnie do Jezusa, błogosławionego 

owocu swego łona”. 
 

kard. Johan Meisner 

 

*** 

Jeżeli Eucharystia jest dla chrześcija-

nina najważniejszym momentem dnia, 

to Różaniec w szczególny sposób poma-

ga trwać w jedności z Chrystusem 
i uczy żyć, wpatrując się w Niego sercem 

– aby promieniować na wszystkich i na 

wszystko Jego miłosierną miłością. 
 

Benedykt XVI 
 

*** 

Ziarna różańca to ziarna zboża z plonu, 

który zbiera się gdzie indziej. Ta natar-

czywa modlitwa, oparta na powtarzaniu 

tych samych słów, jest zbliżona do języka 

uwielbienia, tak drogiego mistykom. 

Istnieje zresztą bardzo prosty sposób, aby 

zabezpieczyć tę modlitwę przed mechani-

zmem: odmówcie pierwszy paciorek za 

jakąś osobę; zaraz pojawi się w waszej 

pamięci inna, potem będzie ich dziesięć, 

dwadzieścia, a wtedy różaniec wyda 

wam się nie za długi, ale za krótki. 

Przekonacie się, że wasz bliźni bardzo 

potrzebuje waszej modlitwy. 
 

Andre Frossard 

RÓŻANIEC! 
 

Polska nie zwycięży bronią, ale modli-

twą, pokutą, wielką miłością bliźniego 

i różańcem. 

 

* 

Modlitwa różańcowa jest modlitwą 

potężną. Każdy Polak powinien odma-

wiać różaniec. [...]. Tą bronią pokonamy 

zło. 

 

* 

Polska nie zdaje sobie sprawy 

z posłannictwa, które ją czeka. Gdyby 

wiedziała, z jakim upodobaniem oko 

Boże tu spogląda, dawno już zaprzestano 

by grzeszyć i obrażać Boga. Jeszcze jakiś 

czas potrzebny jest do pokuty, a potem 

Chrystus zmieni całkowicie oblicze tej 

ziemi. [...]. Trzeba ufać i modlić się. Je-

dyna broń, której Polska, używając, 

odniesie zwycięstwo, jest różaniec. On 

tylko uratuje Polskę od tych strasznych 

chwil, jakimi inne narody będą karane za 

swą niewierność względem Boga. Polska 

będzie pierwsza, która dozna opieki Matki 

Bożej. Maryja obroni świat od zagłady 

zupełnej. 
 

kard. August Hlond 

 

*** 

Chciałbym wam zalecić pewne lekarstwo. 

[...]. Jest to duchowe lekarstwo 

i nazywa się Misericordina. 

To pudełeczko z 59 paciorkami naser-

cowymi. [...]. Weźcie je! Jest w nim ko-

ronka różańca, na której można odmawiać 

także Koronkę do Miłosierdzia – będzie 

to duchowa pomoc dla naszej duszy 

i w szerzeniu wszędzie miłości, przeba-

czenia i braterstwa. Nie zapomnijcie jej 

zażywać, ponieważ dobrze robi. Dobrze 

robi dla serca, dla duszy i dla całego 

życia! 
 

Franciszek 


