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S ł y s z ą c  g ł o s  P a n a ,   
s e r c  n i e  z a t w a r d z a j c i e  ( P s  9 5  ( 9 4 )   

 

Apostołowie prosili Pana: "Przymnóż nam wia-

ry». Pan rzekł: "Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko 

gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się 

z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam 

posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub 

pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź i siądź 

do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi 

wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję 

się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy dziękuje słu-

dze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak 

mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam pole-

cono: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy 

to, co powinniśmy wykonać” (Łk 17, 5-10).  
 

Wyobraźmy sobie apostołów rozmawiających  
z Jezusem. Wyobraźmy sobie nas samych stojących 
wśród apostołów i przysłuchujących się ich serdecznej 
rozmowie z Nauczycielem i Mistrzem, aby wraz z nimi 
prosić Jezusa: Przymnóż nam wiary. Dzięki otrzymanej 
łasce wiary i powołania jesteśmy blisko Jezusa, podob-
nie jak apostołowie. Musimy jednak stale prosić o po-
mnożenie naszej wiary i stale ją pielęgnować.  

Jezus używa porównania posłusznej morwy, uka-
zując nam, jak wiele może zdziałać człowiek, kiedy kie-
ruje się silną wiarą. Powinniśmy sobie w tym momencie 
uzmysłowić jakie znaczenie ma dla nas wiara w naszej 
codzienności?  

Przypomnijmy sobie sytuacje największych do-
świadczeń, które przeżyliśmy. Czy nasza wiara w takich 
sytuacjach umacniała się czy malała? Wreszcie, jaka 
jest nasza ufność? Wiara wypróbowana może zrodzić 
wytrwałość w drodze do doskonałości. 

Jezus używa porównania „o sługach pokornych”. 
Przypomina nam, że autentyczna wiara ujawnia się  
w postawie pokornej służby i posłuszeństwa. Wiara bez 
uczynków jest martwa.  

Czy przeżywanie wiary na co dzień rodzi w nas 
pragnienie służby? Co możemy powiedzieć o naszej 
postawie służby w rodzinie, wspólnocie w której żyje-
my? Czy w jest w nas hojność i bezpretensjonalność  
i czy nasze usługiwanie innym jest ciche i bezinteresow-
ne.  

W serdecznej rozmowie z Jezusem prośmy, aby 
umocnił naszą wiarę, zwłaszcza w czasie trudnych do-
świadczeń. Prośmy o postawę służby i skromności, 
zwłaszcza wobec tych, z którymi żyjemy na co dzień. 

 Powtarzajmy z ufnością: Jezu, przymnóż nam 
wiary. Amen. 

Wasz brat Franciszek 
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Różaniec jest przede wszyst-
kim najdoskonalszą modlitwą, 
którą sobie pomoc Boską wy-
prosić możemy.  

Wstępem do niej jest wyznanie 
wiary w Składzie Apostolskim, 

bo wiara jest początkiem i podstawą modlitwy. Potem piętnaście 
razy rozpoczynamy jakby na nowo od Modlitwy Pańskiej, owego 
wzoru modlitw, którego sam Bóg wcielony ludzi nauczył, i w 
którym wszystkie prośby zawarł, aby nas wszystkimi obsypywać 
dobrami, kiedy Go tymi słowy po synowsku prosić będziemy. Po 
każdym zaś pacierzu do Ojca, który jest w niebiosach, dziesięć 
razy oddajemy cześć Orędowniczce i Matce naszej, u nóg tegoż 
Ojca za nami się wstawiającej. Witamy Ją najpiękniejszymi z Jej 
tytułów, słowami ponad wszystko Jej miłymi, w których anioł 
zwiastował jej wcielenie Słowa. Potem prosimy Ją pokornie 
przez Boskie Jej Macierzyństwo, aby modliła się za nami teraz, 
bo o to teraz, w tej chwili starać się mamy – i w godzinę śmierci, 
bo od tej godziny wieczność nasza zależeć będzie. Wreszcie 
kończymy każdą dziesiątkę, łącząc się z Chórami niebieskimi, w 
śpiewaniu chwały Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu”  
              (o. Marian Morawski SJ).    
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– Myślę, że komentarz jest zbędny do tej myśli Papieża. 
3. „Ojcze nasz” 
Kiedy po zapowiedzeniu tajemnicy, wysłuchaniu Słowa  

i skupieniu na tajemnicy, czymś naturalnym jest, a przynajm-
niej powinno być wzniesienie ducha ku Ojcu. Pan Jezus  
w każdej z tajemnic prowadzi nas do Boga – Ojca. Ta droga 
ma nas zaprowadzić to tego abyśmy potrafili mówić „Abba, 
Ojcze” co tłumacząc na język polski oznacza: „Tatusiu”. Kiedyś 
było to niewyobrażalne mówić do Boga – tato, tatusiu, a dzięki 
Panu Jezusowi możemy tak czynić, możemy być tak blisko 
naszego Stwórcy. Wdzięczni za dar Słowa Bożego dziesiątkę 
rozpoczynamy słowami „Ojcze nasz”. 

4. Dziesięć „Zdrowaś Maryjo” 
Najwięcej miejsca w Różańcu zajmuje modlitwa Maryjna. 

Jest to modlitwa składająca się z dwóch części. Pierwsza – 
zaczerpnięta z Biblii i są to słowa skierowane do Maryi przez 
archanioła Gabriela oraz św. Elżbietę oraz druga – modlitwa 
wstawiennicza, w której powierzamy matczynemu wstawien-
nictwu nasze życie i godzinę naszej śmierci. Natomiast cen-
trum modlitwy „Zdrowaś Maryjo” jest imię Jezus. Czasami pod-
czas pośpiesznej modlitwy to centrum umyka, jest niezauwa-
żalne, a powinno być kontemplowane. Imię Jezus łączy dwie 
części modlitwy Maryjnej i stanowi centrum, kiedy wypowiada-
jąc To Imię na myśl przychodzi Słowo odczytane przed dzie-
siątką.  

5. „Chwała Ojcu” 
W liturgii to zakończenie, które ma być szczytem kontem-

placji nazywa się doksologią trynitarną. Chrystus jest drogą, 

która prowadzi nas do Ojca w Duchu. Ważne jest, żeby 

„Chwała Ojcu”, szczyt kontemplacji, zostało w Różańcu dobrze 

uwydatnione. Przy odmawianiu publicznym można je śpiewać, 

aby odpowiednio uwypuklić ową perspektywę strukturalną, 

charakteryzującą każdą modlitwę chrześcijańską. To uwielbie-
nie nie ma być formą krótkiego zakończenia, ale ma wynieść 
naszego ducha ku wyżynom raju, abyśmy mogli powiedzieć 
jak uczniowie na górze Tabor: „Dobrze, że tu jesteśmy”. 

6. Rozpoczęcie i zakończenie. 
Istnieją dwa rodzaje rozpoczynania modlitwy różańcowej. 

Pierwszym i chyba najbardziej rozpowszechnionym jest Credo 
czyli Wierzę w Boga….. Drugim sposobem jest rozpoczynanie 
modlitwy początkiem Psalmu 70: „ Boże, wejrzyj ku wspomo-
żeniu memu; Panie pospiesz ku ratunkowi memu”. Tym we-
zwaniem również rozpoczyna się Liturgia Godzin – brewiarz. 
Odmawianie różańca zamyka się modlitwą w intencjach Papie-

ża; by niejako skierować spojrzenie modlącego się na rozległy 

horyzont potrzeb Kościoła. 

Przechodzić z Maryją przez sceny różańca to jakby być  

w „szkole” Maryi, by czytać Chrystusa, by wnikać w Jego 

tajemnice, by zrozumieć Jego przesłanie. 

Z racji października – miesiąca poświęconego w sposób 
szczególny modlitwie różańcowej- ponownie zamieszczam 
artykuł, który ukazał się kilka miesięcy temu.   Michał Łuniew 

Narzeczeństwo, małżeństwo, rodzina… 
 

 

Rosarium Virginis Mariae - kilka słów o modli-
twie różańcowej... 

W 2002 roku św. Jan Paweł II napisał List apostolski pt.  
„Rosarium Virginis Mariae” dotyczący Różańca Świętego. Po-
staram się przedstawić kilka myśli z tej publikacji, aby modli-
twa różańcowa była jeszcze doskonalej i owocniej przeżywa-
na. I mam nadzieję, że przytoczone fragmenty z tego listu po-
zwolą wszystkim modlącym się Różańcem zbliżyć do Pana 
Jezusa i rozważać Jego Słowo. Akcent o rodzinie zostawię na 
sam koniec.  

„Odmawiać różaniec bowiem, to nic innego, jak 
kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa.” 

Różaniec, właśnie wychodząc z doświadczenia Maryi, 

jest modlitwą wyraźnie kontemplacyjną. Pozbawiony tego wy-

miaru, okazałby się wyzuty ze swej natury, jak podkreślał Pa-

weł VI: „Jeśli brak kontemplacji, różaniec upodabnia się do 

ciała bez duszy, zachodzi niebezpieczeństwo, że odmawianie 

stanie się bezmyślnym powtarzaniem formuł, oraz że będzie  

w sprzeczności z upomnieniem Chrystusa, który powiedział: 

„Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że 

przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani” (Mt 6,7). 

Różaniec bowiem z natury swej wymaga odmawiania  

w rytmie spokojnej modlitwy i powolnej refleksji, by przez 

to modlący się łatwiej oddał kontemplacji tajemnic życia Chry-

stusa, rozważanych jakby sercem Tej, która ze wszystkich 

była najbliższa Panu, i by otwarte zostały niezgłębione tych 

tajemnic bogactwa”. 

Myślę, że w powyższych słowach św. Jan Paweł II zawarł 
całą istotę tego czym jest Różaniec Święty. Aby modlić się  
w ten sposób potrzebne są nam dwie rzeczy: Pismo Świę-
te i koronka (różaniec to nazwa modlitwy a koronka to przed-
miot, który służy do odliczania podczas modlitwy. Chociaż w 
Polsce na koronkę mówi się także różaniec). Dlaczego te dwa 
elementy? Przedstawię rady praktyczne św. Jana Pawła II 
odnośnie tego jak należy odmawiać Różaniec aby był najbar-
dziej owocny i zbliżał nas do Chrystusa.  

1. Zapowiedź tajemnicy 
Na początku każdej dziesiątki Różańca następuje zapo-

wiadanie konkretnej tajemnicy z życia naszego Pana.  
Aby dać medytacji podstawy biblijne i większą głębię, 

dobrze jest , po zapowiedzi tajemnicy, odczytać odnośny tekst 

biblijny. (Stąd potrzeba Pisma Świętego przy modlitwie Różań-
cem). Inne słowa nie są bowiem nigdy tak skuteczne, jak 

Słowo natchnione. Należy go słuchać , mając pewność, że 

jest to Słowo Boga, wypowiedziane na dzisiaj i „dla mnie”. 

Odszukiwanie stosowanego do tajemnicy fragmentu Sło-
wa oraz jego rozważanie sprawia, że w trakcie odmawiania 
„dziesiątki” cały czas przed oczami mamy sceny z życia na-
szego Pana oraz dzięki praktyce czytania Słowa podczas mo-
dlitwy Różańcem coraz lepiej poznajemy Biblię, a dzięki temu 
poznajemy lepiej Jezusa Chrystusa – czyż to nie jest naszym 
celem aby Go coraz lepiej poznawać i dzięki temu upodabniać 
się do Niego?  

2. Milczenie 
Słuchanie i medytacja karmią się milczeniem. Stosowne 

jest, by po zapowiedzeniu tajemnicy i proklamacji Słowa przez 

odpowiedni czas zatrzymać się i skupić na rozważanej tajem-

nicy, zanim rozpocznie się modlitwę ustną. Tak jak w liturgii 

zaleca się chwile milczenia, również przy odmawianiu różańca 

stosowna jest po wysłuchaniu Słowa Bożego krótka pauza,  

w czasie której duch skupia się na treści określonej tajemnicy 

M o d l i t w a   
o  z a c h o w a n i e  p o k o j u  i  s p r a w i e d l i w o ś c i  

w  P a ń s t w i e  

Boże, Ty objawiłeś, że ci, którzy wprowadzają pokój,  
będą nazwani Twoimi dziećmi, spraw, abyśmy niestrudze-
nie popierali sprawiedliwość, bo tylko ona może zapewnić 
prawdziwy i trwały pokój. 

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Sy-
na, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, 
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 
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Obecnie istniejący kościół parafialny w Ożarowie został 
wybudowany na przełomie XIX i XX w. Powstał na miejscu 
wcześniejszych, z których pierwszy, modrzewiowy wybudowano 
w 1506 roku. 

Uratowana świątynia 

W okresie reformacji świątynia została przejęta przez pro-
testantów i wówczas kult maryjny praktycznie wygasł. Kiedy 
w 1639 r. powrócił do parafii rzymsko-katolickiej, został poświę-
cony przez bpa Oborskiego, sufragana krakowskiego. 
W pierwszą niedzielę września 1833 roku na prośbę proboszcza 
parafii ks. Michała Kuczepińskiego, sandomierscy dominikanie 
przekazali do Ożarowa obraz Matki Bożej Różańcowej. W XX w. 
kościołowi groziło zamknięcie ze względu na zły stan technicz-
ny. Podjęto nawet decyzję o rozbiórce. Na szczęście ks. prob. 
Stanisław Szczerek pod nadzorem architekta Andrzeja Wyszyń-
skiego postanowił ratować świątynię. Doprowadził do jej reno-
wacji w 1989 roku.  

Z Sandomierza do Ożarowa 

Historia obrazu Maryi z Dzieciątkiem otoczonego kultem 
w Ożarowie jako wizerunku Matki Bożej Różańcowej, rozpoczy-
na się w już XV wieku. Został on namalowany najprawdopodob-
niej w Krakowie w latach 1450-60 i jest kopią zaginionego wize-
runku Matki Bożej, cieszącego się już wówczas wielkim kultem. 
Do 1833 roku obraz znajdował się u dominikanów w klasztorze 
św. Jakuba w Sandomierzu. Tam został przemalowany na po-
czątku XIX wieku. 

Dzięki wspominanemu już proboszczowi ks. Kuczepińskie-
mu dominikanie zgodzili się go przenieść do kościoła w Ozaro-
wie 1 września 1833 r. jako obraz Matki Bożej Różańcowej. 
Najpierw umieszczono go w ołtarzu głównym, a w końcu XIX w. 
w ołtarzu bocznym. Kult Matki Bożej rozwijał się dzięki m. in. 
Ożarowskiemu Arcybractwu Różańcowemu. W latach 1997-
1998 dzięki staraniom proboszcza ks. prałata Stanisława 
Szczerka obraz poddano konserwacji i odsłonięto malowidło 
gotyckie. W październiku 1998 r. wizerunek wprowadzono do 
kościoła. Obraz umieszczono w nowo wybudowanej kaplicy 
Matki Bożej Różańcowej Królowej Rodzin w nawie południowej 
kościoła. Podczas pielgrzymki do Polski Jan Paweł II poświęcił 
korony dla Maryi i Jezusa z wizerunku w Ożarowie. Uroczystość 
koronacji odbyła się w 2007 roku. W obecności kilku tysięcy 
wiernych z diecezji sandomierskiej, kieleckiej i radomskiej wize-
runek Matki Bożej ukoronował ówczesny ordynariusz bp. An-
drzej Dzięga. Podczas tej uroczystości kościół ogłoszony został 
sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Królowej Rodzin. 

Cuda Pani Ożarowskiej 

W szóstą rocznicę koronacji ks. Stanisław Szczerek, ku-
stosz ożarowskiego sanktuarium podkreślił, że znane są przy-
padki uzdrowień za wstawiennictwem Pani Ożarowskiej. - Go-
ściliśmy w naszym sanktuarium panią, która przed całą parafią 
dała świadectwo otrzymanej łaski uproszonej przed ożarowską 
ikoną. Gdy lekarze nie dawali jej żadnych szans na macierzyń-
stwo, ona nie ustawała w modlitwach przed ożarowskim wize-
runkiem. Po pewnym czasie poczęła nowe życie i dziś cieszy się 
łaską bycia szczęśliwą mamą. Kilka lat temu odnotowaliśmy 
podobne zdarzenie i inne uzdrowienia między innymi z nowo-
tworu płuc. Są to znaki matczynej opieki i jej pośrednictwa 
u Boga - mówił ks. Szczerek. Co roku docierają do Sanktuarium 
Matki Bożej Różańcowej Królowej Rodzin w Ożarowie również 
członkowie Kół Żywego Różańca. Na tych różańcowych zjaz-
dach nie brakuje oczywiście modlitwy różańcowej. Podczas 
jednej z pielgrzymek ks. bp Krzysztof Nitkiewicz przypomniał, że 

Różaniec łączy w jedną całość wydarzenia zbawcze, 
w których objawiła się Boża miłość. Łączy je z konkretnymi mo-
mentami naszego życia, pozwalając dostrzec w nich obecność 
kochającego nas niezmiennie Boga. A ponieważ Różaniec jest 
jednocześnie prośbą o Jego pomoc, zanoszoną przez orędow-
nictwo Maryi, staje się za każdym razem, gdy go odmawiamy, 
narzędziem zbawienia. Modlitwa różańcowa wyprasza nam 
pomoc w trudnościach i pokusach, wlewa do serca pokój, po-
zwala zrozumieć wolę Bożą i ją wypełniać. Dlatego warto i nale-
ży ją odmawiać. Zachęcajcie do tego w pierwszej kolejności 
waszych współmałżonków, dzieci i wnuki. Módlcie się razem w 
rodzinach. Takiej wspólnotowej modlitwy różańcowej potrzeba 
także na naszych plebaniach oraz w innych miejscach wspólne-
go zamieszkania księży.   Za www.opiekun.kalisz.pl 
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01. 07. 2019 -  30. 09. 2019 

Warto zobaczyć 
 

M a t k a  R ó ż a ń c o w a  

Ożarowski kościół pw. św. Stanisława, biskupa i męczenni-
ka w diecezji sandomierskiej to obecnie sanktuarium Matki Bo-
żej Różańcowej Królowej Rodzin. Jednak jeszcze nie tak dawno 
przeznaczono go do rozbiórki. Ocalić go pomogła Matka Boża 
Różańcowa.. 
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Kącik poezji 
 

O b a w a  i  r a d a  

Czy to nie jest początek końca? 
z powodu wojen nie ujrzymy słońca? 
Wszyscy widzimy samo zło na ziemi 
potrzeba modlitwy żeby to odmienić. 

Niech każdy z nas zada to pytanie 
jak wojna wybuchnie to co pozostanie? 
Więc żyjmy z pokorną modlitwą na ustach 
niech nasze myśli nie będą jak pustka 

Życzmy dobroci nawet wrogowi 
każdemu pomóc bądźmy gotowi 

Naucz się żyć drugiemu przebaczać 
naucz się również próg wroga przekraczać 

Z wybranej drogi nigdy nie zbaczaj 
za wszystko nagroda w niebie czeka 

Pan Bóg tam chce każdego człowieka 
więc krocz tą drogą wybraną przez ciebie 

lecz nie myśl że już jesteś w niebie. 
Jerzy Marszałek 

Z  ż y c i a  p a r a f i i  

   W sobotę, 28 września,  ks. Krzysztof wraz z 
ministrantami, młodzieżą i ich rodzicami spędzili 
czas na wycieczce w Beskidzie Żywieckim. Jak 
relacjonują: Poszliśmy na Przegibek, gdzie  
w schronisku zjedliśmy coś ciepłego, następnie 
wyszliśmy na Bendoszkę, tam pod krzyżem po-
lecaliśmy Bogu nasze rodziny i całą parafię,  
a potem zeszliśmy do Soli odwiedzić ks. Mirka. 

Tam mogliśmy posilić się kiełbaskami i pysznym kołaczem, 
nie zabrakło również kawy.  

 W poniedziałek o godz. 600 na parkingu przykościelnym 
zebrała się grupa osób, aby pod opieką Księdza Proboszcza 
wyruszyć na pielgrzymkę w Beskid Sądecki. Już wiadomo, że 
wrócili szczęśliwie w środę wieczorem. Byli zadowoleni, bo 
pielgrzymka się udała. Mamy nadzieję, że któraś z osób tam 
obecnych zrelacjonuje nam to pielgrzymowanie. 

 W tym dniu o godz. 830  została odprawiona Msza św.  
w intencji Seniorów. Tym razem, ze względu na pielgrzymkę, 
nie było spotkania przy kawie. 

 Na wtorek wieczór zostali zaproszeni  rodzice dzieci, 
które będą się przygotowywały do I Komunii Św.  

 W tym dniu rozpoczęły się nabożeństwa różańcowe. 

 Na Mszę św. w piątek o godz. 1900 zostali zaproszeni 
kandydaci do Bierzmowania. Po Eucharystii mieli konferencję.  

W minionym tygodniu przeżywaliśmy dni eucharystyczne 
- pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca. W sobotę księ-
ża odwiedzali chorych i słabych Parafian w domach. 

 

JUBILACI TYGODNIA 
 

Władysław Ziniewicz 

Grażyna Słotwińska 
Krystyna Wantulok 

Dorota Cudzich - Kopel 

Elżbieta Gemlik 
Urszula Hudzieczek 

Czesława Sychta 

Ewa Szamatowicz 
Kazimiera Kulczyk 
Bronisława Żurek 

Krystyna Georg 
Maria Rozmus 

Zdzisław Jakubas 

Maria Skopel 
Józef Hulanik 

Leszek Ciemała 

Aleksandra Kania 
 

Zacnym Jubilatom życzymy pomyślności, 
zdrowia, wielu łask Bożych za wstawiennictwem 
Najświętszej Maryi Panny oraz radości i spokoju. 

 

 

Uśmiech jest najprawdziwszym, kiedy jednocześnie 

uśmiechają się oczy (ks. Jan Twardowski ).  

DYŻURY SPOWIEDNIKÓW W TYM TYGODNIU 

Dzień tygodnia 9. 00 - 10. 30 

poniedziałek 
wtorek 
środa 

czwartek 
piątek 

Salezjanie 

ks. G. Kotarba 

ks. B. Golarz 

ks. T. Pietrzyk 

ks. K. Nowicki 

Dzień tygodnia 15. 00 - 16. 30 

poniedziałek 
wtorek 
środa 

czwartek 
piątek 

Pasjoniści 

Pasjoniści 

Dominikanie 

Dominikanie 

ks. R. Greiff 

Zaproszenie 
Co prawda tegoroczne Dni Klemensowe odbędą się 

dopiero w listopadzie, ale już dzisiaj zapraszamy na jeden  
z tych dni.  

W dniu 13 listopada o godz. 1615 zapraszamy do Czytel-
ni Katolickiej parafian, a szczególnie te rodziny, które przyjmo-
wały grupy francuskie w latach 1984 – 2019 na prezentację 
„Francuskiego albumu wspólnoty św. Klemensa” przygotowa-
ną przez Jacka Tołdowskiego. Będzie to okazja do wspomnie-
nia ks. kan. Leopolda Zielaski – jednego z inicjatorów współ-
pracy polsko-francuskiej naszej Parafii i parafii Saint Nizier   
w Lyonie, w I rocznicę śmierci Księdza i 35.lecia kontaktów  
z Francją. 

Prosimy rodziny o przyniesienie posiadanych pamiątek, 
fotografii, albumów i śpiewników z tego okresu do Kawiarenki  
„Pod  Zielonym  Rowerem” w dniu 27.10.2019r. po Mszy św.  
o godz. 1030 lub do laboratorium  MED-LAB-SUCHANEK, Tel: 
509 969 155. 


