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SPOTKANIA ZE SŁOWEM
W październiku warto zwrócić uwagę na naszą relację z Bogiem i
bliźnimi. Jak usłyszymy w jednej z ewangelii: „Będziesz miłował Pana
Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim
umysłem” oraz „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”.
Budowanie prawdziwych i zdrowych relacji może być korzyścią nie tylko
dla konkretnej jednostki, ale również dla całej społeczności poprzez
dawanie dobrego przykładu i rozpowszechnianie wartości ubogacających
każdego. Warto, aby w tym czasie szczególnie zwrócić uwagę na poprawę
relacji z Bogiem i drugim człowiekiem.
EWANGELIA 04.10.2020
(Mt 21, 33-43) Przypowieść o dzierżawcach winnicy
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej
przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją

murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w
dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje
sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego
sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy
posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo
postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują
mojego syna.
Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic;
chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go,
wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co
uczyni z owymi rolnikami?»
Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę
innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej
porze». Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie
kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił,
i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże
będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».
EWANGELIA 11.10.2020
(Mt 22, 1-10) Przypowieść o zaproszonych na ucztę
Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu:
«Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną
swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na
ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.

Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto
przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest
gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na
swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i
znieważywszy, pozabijali.
Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych
zabójców, a miasto ich spalić.
Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz
zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście
na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i
sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna
zapełniła się biesiadnikami.
EWANGELIA 18.10.2020
(Mt 22, 15-21) Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co
należy do Boga
Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie.
Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby
mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi
Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się
na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić
podatek cezarowi, czy nie?»
Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu wystawiacie Mnie na
próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara.
On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli: «Cezara».

Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a
Bogu to, co należy do Boga».
EWANGELIA 25.10.2020
(Mt 22, 34-40) Największe przykazanie
Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się
razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał:
«Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»
On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim
sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i
pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował
swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach
zawisło całe Prawo i Prorocy».
opr. Marlena Przybylska

Czym jest Różaniec Rodziców?
Jak to działa? Jak i kiedy się modlić? Czy są jakieś spotkania w
kościele?
Różaniec Rodziców to modlitwa wspólnotowa oparta na schemacie
Żywego Różańca. Podejmujemy modlitwę włączając się w 20-sto osobowe
grupy rodziców, zwane różami. Uczestnik Różańca Rodziców podejmuje

modlitwę w intencji swoich dzieci oraz w intencji dzieci pozostałych
członków danej róży, a w zamian inni rodzice z tej róży modlą się za jego
dzieci. Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca z
przypisaną mu na dany miesiąc tajemnicą. W ten sposób za dzieci tego
rodzica odmówiony jest codziennie cały różaniec.
W pierwszym dniu kolejnego miesiąca przechodzimy do kolejnej
tajemnicy, czyli po pierwszej radosnej następuje druga, potem trzecia i tak
dalej. Po tajemnicach radosnych następują tajemnice światła, następnie
bolesne i chwalebne, a po chwalebnych znowu radosne. Osoba
odmawiająca tajemnicę pierwszą radosną odmawia też początkowe
modlitwy różańca świętego, czyli Wierzę w Boga, Ojcze nasz, trzy razy
Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. Każda róża wybiera swojego Patrona i za
jego wstawiennictwem modli się za dzieci.
Modlimy się w dowolnie i dogodnie wybranym miejscu i czasie np. jadąc
do pracy, czekając w kolejce, podczas modlitwy porannej lub wieczornej w
domu itp. Można też wybrać sobie jakiś konkretny czas w ciągu dnia i
wpleść tę modlitwę w rytm dnia – to w końcu tylko 3-5 minut czasu.
Nie ma konieczności stałych spotkań w kościele czy w domach. Natomiast
raz w roku można spotkać się w dniu 8 grudnia w kościele w Święto
Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej i ponowić nasz Akt Zawierzenia
Dzieci Matce Bożej Oliwskiej w łączności duchowej ze wszystkimi
uczestnikami Różańca Rodziców na całym świecie. W tym dniu też jest
organizowana Msza Św. w Katedrze Oliwskiej i różaniec przed feretronem
Matki Bożej Oliwskiej.

Co zyskujemy?
1. Dajemy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom - i to codziennie wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży (wiele,
wiele łask) - pełniej wypełniamy 4 przykazanie.
2. Pewność, że zawsze każdego dnia, ktoś modli się za moje dzieci,
nawet wtedy, gdy sam zapomnę - jeśli nikt nie zapomni to
codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec.
3. Rozwój naszej osobistej modlitwy, często też rodzice podejmują
wspólnie modlitwę za dzieci, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej
modlitwy w rodzinie (jak najbardziej zalecane i bardzo owocne).
Za kogo modlimy się w Różańcu Rodziców?
1. Za nasze dzieci
2. Za naszych chrześniaków
3. Za synowe i zięciów
4. Za grupy dzieci, klasy szkolne (w przypadku nauczycieli,
wychowawców)
Kto może modlić się w Różańcu Rodziców?
1. Rodzice naturalni (matka i ojciec mogą modlić się osobno, wtedy
każde z nich odmawia swoją dziesiątkę różańca).
2. Rodzice, którzy zaadoptowali dzieci.
3. Rodzice chrzestni, którzy własnych dzieci nie mają.
4. Rodzice pozostający w separacji i rozwiedzeni.

5. Rodzice, którzy pozostają w związkach niesakramentalnych - liczne
świadectwa potwierdzają, że taka modlitwa pomaga w jakiś sposób
takie trudne sytuacje uporządkować.
6. Wszyscy, którzy przyjmują odpowiedzialność za dzieci, czyli
wychowawcy, nauczyciele, katecheci, opiekunowie dzieci np. kadra
harcerska itp. - tu również jest wiele świadectw działania tej
modlitwy zmieniającej i losy dzieci i relacje w konkretnych
środowiskach.
7. Wreszcie osoby, które nie mają dzieci - ale mają pragnienie w sercu
do podjęcia takiej modlitwy w intencji dzieci innych rodziców.
8. Wszyscy, w których sercu zrodzi się pragnienie takiej modlitwy
mogą w niej wziąć udział.

Intencje
W Różańcu Rodziców wszyscy modlimy się w następujących intencjach:
1. Prosimy o to, żeby Bóg, w imię ofiary Jezusa Chrystusa usunął
skutki naszych grzechów i zaniedbań rodzicielskich, aby nie
wpływały one negatywnie na nasze dzieci.
2. Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni
zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.
3. Prosimy o dobre środowisko wzrastania naszych dzieci i
uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki ich dotykają.
4. Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w
intencji dzieci, aby jak najwięcej dzieci otrzymywała od swych
rodziców modlitwę i błogosławieństwo

5. Modlimy się w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz za
Kościół Święty
Z inicjatywy grupy rodziców w naszej Parafii powstaje taka wspólnota.
Chętnych parafian zapraszamy do wspólnego podjęcia modlitwy
Różańcem Rodziców. Prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem
ks.Proboszcza Romana Szecówki.
Źródło: www.rozaniecrodzicow.pl
opr. Magdalena Leśnikowska
4 października w naszej wspólnocie parafialnej uroczystość
odpustowa połączona z sakramentem bierzmowania klas I szkół
średnich. O godz. 11:00 uroczysta suma odpustowa, której
przewodniczyć będzie, wygłosi Słowo Boże i udzieli sakramentu
bierzmowania naszej młodzieży Arcybiskup dr Wacław Depo. Pod koniec
tej uroczystości dzieci klas III przygotowujące się do I Komunii Świętej
otrzymają od Księdza Arcybiskupa poświęcony różaniec. Podczas
uroczystości odpustowej Ksiądz Arcybiskup dokona także poświęcenia
nowego ołtarza. Zachęcamy do licznego udziału w tej uroczystości
wiernych, a przede wszystkim: Chór Parafialny, przedstawicieli Ruchów
Duszpasterskich naszej parafii, Liturgiczną Służbę Ołtarza.

Od wtorku, 1 października, nabożeństwo różańcowe w dni
powszednie po Mszy św. o godz. 18:00, a do przewodnictwa w tej
modlitwie zapraszamy: poniedziałek – KSM, wtorek – młodzież
przygotowująca się do bierzmowania – klasy VII i VIII, środa –
Duszpasterze, czwartek – dzieci szkół podstawowych klasy I – VI, piątek –
Ministranci i Lektorzy, sobota – Chór parafialny „Cantilena”, w niedziele
po Mszy św. o godz. 17:00 przewodniczy Żywy Różaniec.

