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      Urządzony pięknie świat został nam dany, aby z niego korzystać.
 Jest on winnicą z dzisiejszej Ewangelii, wydzierżawioną nam, aby 
przyniosła ob�te plony. Plonem, na jaki oczekuje Bóg, jest nasze 
życie pełne dobrych uczynków. Kiedy nadszedł czas rozliczenia, 
Właściciel (Bóg) „wysłał swoich służących, aby odebrali należne mu
plony”. Dzierżawcy „jednego pobili, drugiego zabili”. Nie uszanowali
nawet syna właściciela. „To jest dziedzic! Chodźcie, zabijemy go”. 
Tak też uczynili. Świat – winnica. Właściciel – Bóg. Syn – Jezus Chrystus.
W historii świata tak się stało. Naród wybrany zachował się jak 
dzierżawcy. Odrzucił „kamień budujący, który stał się kamieniem 

węgielnym”. Królestwo Boże otrzymają ci, którzy wydadzą dobre plony. Piękne życie jest dowodem, że kocha się
gospodarza – Boga. Od niego otrzymaliśmy wszystko i Jemu mamy być za to wdzięczni, odpłacając się życiem
zgodnym z Jego przykazaniami. Jezu, przepraszamy Cię za opory wobec współpracy z Tobą. Prosimy o łaskę 
dobrego i świętego życia.

„Winnicę wydzierżawi innym rolnikom, 
którzy w odpowiednim czasie oddadzą mu należne plony”.

EWANGELIA:  Mt 21,  33-43
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którzy w odpowiednim czasie oddadzą mu należne plony”.

RÓŻANIEC NA CZAS DOBRY I CHWILE ZŁE
„Różaniec może to być dla nas wszystkich pociechą 

w naszym trudnym, codziennym życiu. (…) I gdy my na
tyle problemów rady nie mamy, zostaję 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 plotek czy dowcipów po-
litycznych, też nic nie da. Ale, modlitwa może pomóc. 
Ona zdolna jest oświecić umysły, poprawić wolę ludzką”
(Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia).

Tyle razy próbowałeś odmawiać różaniec i tak często
kończyłeś go z uczuciem znużenia i pustki. W dzisiej-
szych czasach tak niewielu z nas modli się w ogóle, 
a tym bardziej „na różańcu”. Odmawianie różańca to 
nie tylko medytowanie nad historią zbawienia, ale 
także otwieranie się na obecność i wstawiennictwo
Matki Najświętszej. Tak trudno stanąć nam w ciszy 
przed Bogiem. Nie zawsze możemy uklęknąć i skupić 
się na modlitwie. Ale to właśnie jest pięknem różańca. 
Możemy go odmawiać wszędzie, zarówno w tramwaju,

gdy jedziemy na ważną rozmowę o pracę, czy to w szpi-
talnej poczekalni, gdy niepewni wyniku czekamy 
na diagnozę lekarską.

Kiedy bierzesz różaniec do ręki, pojawiają się nieprze-
widziane trudności: dzwonią znajomi, w telewizji 
zaczyna się ulubiony serial. Szatan zrobi wszystko, aby
różańca nie było w Twoim życiu. On wie, że gdy odma-
wiasz tę wspaniałą modlitwę, Maryja ma Cię w swojej
opiece, a wtedy na nic się zdają jego podszepty.

Historia pokazuje na wielu przykładach, że w czasach,
kiedy zło wzrastało w siłę, różaniec stawał się najbar-
dziej skuteczną pomocą w niebezpieczeństwach. 
Dlaczego więc w dzisiejszych czasach w naszym kraju 
nie miałby osiągnąć równie cudownych rezultatów, 
jak pod Lepanto czy w Austrii? Dlaczego by nie miał 
obronić nas od potężnych wrogów Kościoła? 

Z różańcem w ręku naprzeciw tym, którzy sieją zło 
i niepokój. Z pewnością różaniec Maryi jest potężniejszy
niż najpotężniejsze zło. opr. Jadwiga Kulik
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Październik jest miesiącem różańca
świętego. Niektórzy z nas nie umieją
modlić się na różańcu. Jeśli nie umiesz
 – nie wstydź się. Ci, co potra�ą, też 
kiedyś zaczynali się uczyć. 

Teraz Twoja kolej!

Weź różaniec do ręki. Ucałuj krzyżyk.
Trzymając go odmów Skład Apo-
stolski, czyli „Wierzę w Boga”. Potem
Modlitwę Pańską, czyli „Ojcze nasz”.
Potem trzy razy Pozdrowienie
Anielskie, czyli „Zdrowaś Maryjo” 
prosząc Boga o wiarę (byś całym
sercem uznał, że Ewangelia jest jedyną
Prawdą), nadzieję (byś był przekonany,
że Jezus czeka na Ciebie w niebie 
i wszystko, co obiecał, się wypełni)
i miłość (byś nieustannie pragnął 
dobra dla wszystkich, nawet dla tych,
którzy źle Tobie czynią). Potem
uwielbij Boga modlitwą „Chwała 
Ojcu”. Wszystkie te modlitwy oraz 
modlitwę Matki Bożej z Fatimy 
„O mój Jezu” i modlitwę „Pod Twoją 
obronę” znajdziesz w dobrej ksią-
żeczce od Pierwszej Komunii świętej
lub w internecie.

Modlitwa różańcowa stanowi
streszczenie Ewangelii i składa się 
z czterech części: radosnej, światła, 
bolesnej i chwalebnej.

Każda z tych czterech części 
składa się z pięciu tajemnic opisu-
jących wydarzenia z życia Jezusa 

i Maryi. Część radosna: Zwiastowanie
Matce Bożej, Nawiedzenie św. Elż-
biety, Boże Narodzenie, O�arowanie
Jezusa w świątyni, Znalezienie Pana
Jezusa w świątyni. Część światła: 
Chrzest Jezusa w Jordanie, Cud w 
Kanie Galilejskiej, Nauczanie Jezusa
o Królestwie i wezwanie do nawró-
cenia, Przemienienie na Górze Tabor,
Ustanowienie Eucharystii. Część 
bolesna: Modlitwa Jezusa w Ogrójcu,
Biczowanie Jezusa, Ukoronowanie 
cierniem, Droga krzyżowa, Śmierć 
na krzyżu. Część chwalebna: Zmar-
twychwstanie Jezusa, Wniebowstą-
pienie Jezusa, Zesłanie Ducha Św.,
Wniebowzięcie Matki Bożej, Ukoro-
nowanie Maryi na Królową nieba 
i ziemi.

Mało komu się udaje codziennie
odmówić cały różaniec. Trwa to
ok. 2 godzin. Dobrze będzie, jeśli 
będziemy codziennie odmawiali 
przynajmniej jedną tajemnicę, jedną
dziesiątkę (to już 3 do 5 minut) lub 
jedną część (15-30 minut). W paź-
dzierniku, na Nabożeństwach w
kościołach odmawiamy jedną część.
Zwykle w takim porządku: tajemnice
radosne – w poniedziałki i soboty,
tajemnice światła – w czwartki, 
tajemnice bolesne – we wtorki i piątki,
tajemnice chwalebne – w niedziele
i środy.

Zaczynając rozważanie tajemnicy
różańcowej, pomyśl chwilę o tym, 

co będziesz rozważać. Może prze-
czytaj fragment o mówiący o tym 
wydarzeniu w Piśmie Świętym. Może
wyobraź sobie obecne tam osoby
i przez chwilę „pobądź” jedną z nich.
Może przeczytaj czyjąś medytację
o różańcu. Pomyśl też o dobrej 
intencji, za kogo i za co chcesz się 
modlić. To pomaga w skupieniu. 
Następnie rozważaj słowa modlitwy
„Ojcze nasz”, dziesięciu modlitw
„Zdrowaś Maryjo”, jednego „Chwała
Ojcu” i modlitwy „O mój Jezu”. Nie 
jest łatwo skupić się na słowach, więc
warto ciągle mieć przed oczami 
scenę rozważanej tajemnicy lub 
polecać Bogu rozproszenia – tych 
ludzi i te sprawy, które cisną się nam
do serca i umysłu podczas różańca.

Na zakończenie różańca, bądź tylko
jego jednej części, czy nawet jednej
jego dziesiątki (często kapłani zadają
dziesiątkę różańca jako pokutę przy
spowiedzi świętej), odmów w intencji
papieża i Kościoła na całym świecie
modlitwę „Pod Twoją obronę”. 
Warto dodać też niezwykłą „Modli-
twę św. Bernarda”, wielkiego 
czciciela Matki Bożej.

I to wszytko – zapytasz? WSZYSTKO!!!
Weź różaniec do ręki, Przyjacielu, 
i ruszaj zdobywać szczyty, sięgać do 
gwiazd. Z różańcem w ręku możesz
świat przemienić, ustrzec go przed 
wszelką podłością i zarazą.

NIE WSTYDŹ SIĘ NIEZNAJOMOŚCI RÓŻAŃCA

Młode dziewczyny, młode matki,
które łamiąc Boże przykazania i w 
nieodpowiedzialny sposób traktując
swoją płciowość i relacje z kolegami,
często w rodzinie nie znajdują 
oparcia, kiedy dowiadują się o po-
czętym pod ich sercem dziecku.
Brak więzi z bliskimi, a przede 
wszystkim z Jezusem, sprawia, że 
rozważanie aborcji staje się bardzo
natarczywe. Tymczasem tak niewiele
trzeba, aby ocalić życie dziecka, 
które zawsze jest NAJWIĘKSZYM 
SKARBEM BOGA i może szczęśliwie 
żyć, choć młoda mama nie jest w 
stanie go przyjąć i wychowywać. 

W wielu miastach naszej Ojczyzny
istnieją „Okna Życia”.

Nasze radomskie okno życia jest
prowadzone przez Caritas Diecezji 
Radomskiej. Znajduje się w klasztorze
 sióstr Matki Bożej Miłosierdziaprzy 
ul. Struga 31. Działa od 2009 roku.
Okienko poświęcił – zmarły w 2016 r.
– Ks. Arcybiskup Zygmunt Zimowski,
Przewodniczący Papieskiej Rady 
ds. Służby Zdrowia. 

„Okno Życia” jest dostępne przez
całą dobę. Wystarczy podejść, otwo-
rzyć je (mieści się na parterze) i na 

specjalnym łóżeczku położyć nie-
mowlaka. Anonimowo, bez żadnych
pytań, zobowiązań i dokumentów.

To okno jest szansą dla dziecka, ale
także dla matki, aby nie musiała 
żyć z wielkim ciężarem zabójstwa
nienarodzonego maleństwa noszo-
nego pod swoim sercem. To miejsce
daje nie tylko możliwość uratowania
nowego życia, które matka chce 
odrzucić, ale także matce daje po-
czucie bezpieczeństwa i ochrony
przed społecznymi skutkami życio-
wego uwikłania. 

PAMIĘTAJ O „OKNIE ŻYCIA”


opr. 
Jadwiga Kulik
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1. Jaki papież został ogłoszony świętym 
razem z Janem Pawłem II?

Odpowiedź: ...........................................................................

2. Jakie ma na imię święta 
związana z I piątkami miesiąca?

Odpowiedź: ...........................................................................

Imię i nazwisko: ......................................................................

Szkoła i klasa: ..........................................................................

Losowanie nagród za tydzień.

KONKURS 
DLA DZIECI

SZUKAJCIE TEGO, 
CO W GÓRZE! /1/

Katarzyna Wilczyńska

JESIENNE PIĘKNO ŚWIATA
Już wilgotne mgły nad łąkami i lasami

Snują się srebrno-siwym szalem.
Chłód poranny, jesienny już niestety

Dokucza śpieszącym dokądś ludziom;
I ranki ciemne jakoś tak,

Że nieraz trudno się obudzić...
Lecz, Przyjacielu, to nie znaczy wcale
że nie zobaczysz już jesiennego złota,

ciemnego błękitu nieba, czy ciepłej purpury liści.
Dobry Pan Bóg sprawia, że gorące lato

przechodzi niespostrzeżenie
W ciężką od złota, brązu i purpury
wspaniałą złocistą polską jesień...

I spójrz: Wszędzie kobierce kolorowych liści;
Tak! To już dni jakże długiej jesieni.

I chyba rozumiesz, że nikt tego ludzką siłą nie zmieni.
Lecz nawet w dniu szarym, rozpłakanym deszczem

Piękna się łatwo doszukać możesz
Popatrz tylko uważnie dookoła:

Padając miarowo krople
grają cicho muzykę Chopina

A Ty słysząc te urocze melodie
jesteś już w cudownym nastroju...

Prawda, że już lepiej?
To Wspaniały Bóg sprawił, że świat piękny jest tak!

Ufaj Mu więc zawsze, kochaj Go całym sercem
A zobaczysz - nigdy niczego nie będzie Ci brak...

opr. Jadwiga Kulik

Gdy siostry znajdują dziecko w  „Oknie Życia”,
wzywają Pogotowie Ratunkowe i dziecko ma 
cały czas zapewnioną opiekę i konieczną pomoc
medyczną. 

Matka dziecka zachowuje pełną anonimowość.
W „Oknie Życia” nie ma żadnych kamer (jak 
spekulują media). Matki nie szuka policja, bo nie 
popełniła przestępstwa. Matka ma też jeszcze
szansę odzyskać swoje dziecko. Na podjęcie 
decyzji ma sześć tygodni. Jeśli w tym czasie nie 
podejmie żadnych kroków, sąd będzie mógł 
ruszyć z procedurą adopcyjną.

„Góry są wyzwaniem, góry prowokują człowieka 
do dokonania wysiłku w celu zwyciężenia samego siebie”
/św. Jan Paweł II/.

Chodzenie po górach to lustro życia. Wiedzą o tym ci,
który studiują mapy w poszukiwaniu dobrego szlaku, 
wspinają się po stromych zboczach i podziwiają świat 
ze szczytów. Niektórzy ludzie myślą, że najważniejsze 
w wędrowaniu po górach jest osiągnięcie celu. Rzeczy-
wiście zdobywanie szczytów przynosi ogromną radość
i spełnienie. Jednak to nie wszystko. Już sama droga 
stanowi dla człowieka wielki dar i może okazać się, że 
gdzieś na szlaku, pośród odszukiwania drogowskazu 
albo zmagania się ze zmęczeniem przeżyje on najpięk-
niejsze chwile, które będą mieć wpływ na całe dalsze 
życie.

Czasem mówi się, że góry są bliżej Boga. Jest dużo
prawdy w tym stwierdzeniu. I nie chodzi jedynie o wyso-
kość nad poziomem morza. Góry są bliżej Boga, bo tam
doświadcza się wolności i spojrzenia „dalej”. Tam uczy się
pokory i podejmowania trudnych wyzwań. Tam po-
znaje się prawdę o Stwórcy i o sobie samym. Góry 
podnoszą człowieka na swojej „dłoni”, pomagając w 
spotkaniu Nieba z ziemią. Mimo, że ciche i pełne spokoju,
mówią sobą więcej niż niejedno słowo. 

Przyjmijmy zaproszenie, które dziś nam dają i spróbujmy
wybrać się na niezwykły szlak. Jest on wyjątkowy, 
gdyż został zaznaczony na mapie Bożego Słowa. 
Podejmijmy wyzwanie i powędrujmy tą drogą,
odnajdując w biblijnych górach i wydarzeniach 
z nimi związanych lustro własnego życia. Możemy 
być pewni, że poprowadzi nas najlepszy 
Przewodnik i będzie strzegł „niebiański GOPR”.

ms
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś obchodzimy 17. Dzień Papieski. Po każdej Mszy świętej zbieramy 

do puszek o�ary na fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” pomagającą
zdolnej ubogiej młodzieży.

2. Dziś jest już ostatnia okazja, by złożyć przy wejściu do kościoła podpis
w sprawie zakazu zabijania dzieci poczętych, u których zdiagnozowano
chorobę. Polskie prawo zamiast pomagać takim dzieciom – pozwala 
na zabicie ich w okrutny sposób. Dziękujemy za złożone już kilkaset 
podpisów, ale by prawo mogło być skutecznie uchwalone 
– podpisów potrzeba jak najwięcej.

3. Przez cały październik zapraszamy na Nabożeństwa różańcowe. 
* Dorosłych i młodzież – codziennie o godz. 1720. 
* Dzieci – od poniedziałku do piątku o godz. 1645.

4. Spotkanie dla Pielgrzymów „Białej 11” dzisiaj w kawiarence 
po Mszy świętej wieczornej.

5. W piątek zapraszamy na Nabożeństwa fatimskie. O godz. 830 (różańcem
i spowiedzią) rozpocznie się Nabożeństwo dla chorych, starszych 
i samotnych. Podczas Mszy świętej o godz. 900 zostanie udzielony 
sakrament namaszczenia chorych. O godz. 1720 rozpocznie się 
Nabożeństwo dla rodzin, młodzieży i dzieci. Po Mszy świętej o godz. 1800

wyjdziemy w Procesji fatimskiej. Na Procesję przynieśmy świece. 
Dzieci, które przyjdą na godz. 1720 także otrzymają naklejki rozdawane
na różańcu dziecięcym. 

6. W najbliższą sobotę, w Dzień Nauczyciela, zapraszamy wszystkich 
pracowników szkolnictwa na wieczorny różaniec i Mszę świętą.

7. Wspólnota „Galilea” zaprasza kobiety na spotkanie z dietetykiem. 
W programie także sztuka nasycania obecnością Boga serca. 
Zapraszamy w najbliższą sobotę na godz. 1800 do kawiarenki.

8. Msza święta dla kandydatów do bierzmowania i ich rodziców 
– w przyszłą niedzielę o godz. 1300.

9. W przyszłą niedzielę będą zbierane do puszek pieniądze 
na pomoc o�arom niedawnego trzęsienia ziemi w Meksyku.

10. Wypominki za zmarłych, listopadowe i roczne, przyjmujemy w kancelarii.
Specjalne karty do wypominek są na stoliku Gazetki, za ławkami. 

KALENDARZ 
LITURGICZNY

8 października 2017r. - NIEDZIELA
Imieniny: Brygidy, Pelagii, Marcina
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Iz 5, 1-7
PSALM 80, 9 i 12. 13-14. 15-16. 19-20
2. czytanie: Flp 4, 6-9
EWANGELIA: Mt 21, 33-43

9 października 2017r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Ludwika, Arnolda, Bogdana
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jon 1, 1 – 2, 1. 11
PSALM Jon 2, 3. 4. 5. 8
EWANGELIA: Łk 10, 25-37

10 października 2017r. – WTOREK
Imieniny: Pauliny, Franciszka, Daniela
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jon 3, 1-10
PSALM 130, 1b-2. 3-4. 7b-8
EWANGELIA: Łk 10, 38-42

11 października 2017r. – ŚRODA
Imieniny: Aldony, Mariana, Emila
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jon 4, 1-11
PSALM 86, 3-4. 5-6. 9-10
EWANGELIA: Łk 11, 1-4

12 października 2017r. – CZWARTEK
Imieniny: Maksymiliana, Sera�na
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Ml 3, 13-20a
PSALM 1, 1-2. 3. 4 i 6
EWANGELIA: Łk 11, 5-13

13 października 2017r. – PIĄTEK
Imieniny: Teo�li, Mikołaja, Edwarda
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jl 1, 13-15; 2, 1-2
PSALM 9, 2-3. 6 i 16. 8-9
EWANGELIA: Łk 11, 15-26

14 października 2017r. – SOBOTA
Imieniny: Liwii, Kaliksa, Bernarda
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Jl 4, 12-21
PSALM 97, 1-2. 5-6. 11-12
EWANGELIA: Łk 11, 27-28 Wspólnota „Galilea” 

zaprasza wszystkie kobiety 

ZAPROSZENIE

na otwarte spotkanie z trenerem personalnym 
i dietetykiem, panem Tomaszem Woźniakiem. 

Zajrzymy w talerz i w serce, zaspokoimy głód 
i pragnienie, nakarmimy duszę i nasycimy się 

OBECNOŚCIĄ BOGA. 

Zapraszamy!
Sobota, 14 października, 

godz. 1800, kawiarenka pod naszym kościołem.

„W wielu naszych para�ach 
aspekt administracyjny 

bierze górę 
nad duszpasterskim, 

jak również jest obecna 
sakramentalizacja 

bez innych form ewangelizacji”.

POSŁUCHAJ 
PAPIEŻA FRANCISZKA


