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ZNALEZIONY RÓŻANIEC 

 

-Znalazłem na schodach kancela-

rii...- powiedział Sebastian, wyciąga-

jąc do mnie otwartą dłoń a w niej 

różaniec z czerwonych, szklanych 

paciorków z metalowym, wytartym 

krzyżykiem. –Ktoś zgubił, pewnie 

będzie szukał... – dodaje spokojnym 

głosem, a przecież wiem, że niesie 

w sobie ogrom cierpienia. Właśnie 

stracił pierworodnego syna. Dziecko 

umarło dwa tygodnie po urodzeniu. 

Zostało ochrzczone, więc jest już 

w Niebie. Czy ta pewność wystarczy, 

żeby pocieszyć strapionych rodziców? 

Ból po stracie pozostał i te puste ra-

miona... –Może to znak? Może ten 

różaniec miał trafić w Pana ręce?- 

pytam, wypisując zaświadczenie po-

trzebne do pogrzebu dziecka. Seba-

stian waha się. Jest przystojnym, dwu-

dziestokilkuletnim mężczyzną. Czy 

będzie mu pasował różaniec z czer-

wonych, błyszczących koralików? – 

zadaję sobie w myślach pytanie.  

– Wrócę po niego, jeśli nikt się nie 

zgłosi- nieoczekiwanie mówi Seba-

stian, a ja wiem, że nie są to czcze 

słowa. 

Dopasowany 

Różaniec jest modlitwą na miarę 

każdego człowieka, bez wyjątku. 

Modlili się nim królowie i wieśniacy, 

biorą w ręce ludzie prości i naukowcy, 

duchowni i świeccy, młodzi i posunię-

ci w latach, kobiety i mężczyźni. Ró-

żańcem nie można się znudzić, nie 

można z niego wyrosnąć. Jest on jed-

nocześnie dany i zadany. W czym 

tkwi jego sekret? W jego wielowar-

stwowości, w niezwykłym połączeniu 

modlitwy ustnej i myślnej. 

Modlitwa ustna 

Z pewnością będzie taki czas, kie-

dy przesuwając paciorki ograniczysz 

się do wypowiadania podstawowych 

modlitw. Jeśli zrobisz to świadomie, 

twoja modlitwa będzie miała wartość 

przed Bogiem.  

Znak krzyża 

Różaniec rozpoczyna się nakreśleniem 

znaku krzyża. Jak zauważa Romano 

Guardini w książce Znaki święte, to 

najświętszy znak jaki istnieje, znak 

wszystkiego, znak zbawienia, ponie-

waż nie gdzie indziej, lecz „na krzyżu 

nasz Pan, Jezus Chrystus, odkupił nas 

i przez krzyż uświęca nas aż do naj-

mniejszej tkanki”. Jako chrześcijanie 

czynimy ten znak w wielu okoliczno-

ściach: przed modlitwą, by pomógł 

nam się skupić, po modlitwie, by 

przetrwały w nas jej owoce, w pokusie 

– by nam dodał sił, w niebezpieczeń-

stwie – by nas ochraniał. Nie można 

go czynić w sposób bezmyślny, nie-



 

 2 

zdarny, pospieszny. Wykonany nale-

życie, powoli, szeroko, od czoła do 

piersi, od jednego ramienia do drugie-

go, ogarnia, przenika i uświęca całego 

człowieka. 

Wypowiadane słowa 

Nie są przypadkowe. Zostały zaczerp-

nięte z Pisma Świętego oraz z Trady-

cji. Jako takie, mają wielką siłę – moc 

Słowa Bożego. 

Credo 

Często słyszymy, że różaniec jest 

streszczeniem całej Ewangelii. Nic 

dziwnego, że na początku przypomi-

namy sobie treść Objawienia, prawdy 

które przekazuje i których strzeże 

Kościół katolicki. Wierzę w Boga, lub 

inaczej Skład Apostolski, to nic innego 

jak wierne streszczenie wiary Aposto-

łów. 

Ojcze nasz 

Chyba nikomu nie trzeba przypomi-

nać, że jest to modlitwa, której nau-

czył nas Jezus na prośbę Apostołów 

(por. Łk 11,1-4 oraz Mt 6, 9-13). 

 

Zdrowaś, Maryjo… 

Pierwsza część tej modlitwy to słowa, 

którymi w czasie Zwiastowania po-

zdrowił Maryję archanioł Gabriel 

(por. Łk 1,28). Wymawiając je staje-

my się niejako posłańcami Boga, 

uczestniczymy w wydarzeniu sprzed 

dwóch tysięcy lat, głosimy na nowo 

dobrą nowinę. 

Skąd wzięła się druga część 

Zdrowaś, Maryjo? Wyjaśni nam Win-

centy Łaszewski: ‹‹Modlitwa ta po-

wstała w czasie, kiedy w Europie 

panowała czarna śmierć: epidemia 

dżumy, która w XIV w. była przyczy-

ną śmierci co czwartego mieszkańca 

naszego kontynentu. W Zdrowaś, 

Maryjo został nawet ślad tamtej grozy. 

Widać ją w połączeniu słów „teraz”  

i „w godzinę śmierci”. Były to czasy, 

kiedy ludzie nie wiedzieli, czy kładąc 

się na spoczynek, wstaną jeszcze na-

zajutrz. „Teraz” i „godzina śmierci” 

sąsiadowały z sobą niebezpiecznie 

blisko. Ludzie, nie mając znikąd ra-

tunku, uciekali się do Matki Bożej. 

Dlaczego właśnie do Niej? To tajem-

nica wiary. Ich i mojej. Wierzę i wiem 

z doświadczenia, że Maryja najwięcej 

może przed Bogiem, że jest najbliżej 

mnie i niejako czeka tylko na moje 

wołanie, by móc mi pospieszyć 

z pomocą.›› (cytat pochodzi z książki Kate-

chizm w tajemnicach różańcowych, Wydawnic-
two Sióstr Loretanek, Warszawa 1998). 

Modlitwa myślna 

Można zatrzymać się na tych mo-

dlitwach. Można wołać jak dziecko do 

Maryi, powtarzać słowa, które są Jej 

miłe, powierzać Jej swoje troski 

i radości. Można też postąpić krok 

naprzód i modlić się z Maryją, rozwa-

żać tajemnice zbawienia, stać się ich 

uczestnikiem, wpisać w nie swoje 

życie. Można zapatrzeć się w Maryję 

i uczyć się od Niej ufnego zawierzenia 

Bogu, współdziałania z Nim, wypeł-

niania Jego planów z radosną pewno-

ścią, że nawet jeśli na horyzoncie 

kłębią się ciemne chmury, zaświeci 

słońce. 

* * * 

 

Nabożeństwa różańcowe w naszym 

kościele parafialnym rozpoczynają 

się w tygodniu o godz. 17.30, nato-

miast w niedziele o  godz. 18.30. 

W niedzielę 4 października zapra-

szamy na uroczyste nabożeństwo 

z procesją. Rozpocznie się ono wy-

jątkowo o godz. 18.15. 
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W październiku dyżury popołu-
dniowe w kancelarii parafialnej 

zostają skrócone do godz. 17.00. 

 

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 
 

We wtorek 13 października spoty-

kamy się po  raz ostatni w tym roku na 

nabożeństwie fatimskim. Rozpocznie 

się ono Mszą świętą o godz. 18.00. 

Następnie przejdziemy w procesji 

różańcowej ze świecami wokół ko-

ścioła. W tym dniu wyjątkowo nie 

będzie nabożeństwa różańcowego 

o godz. 17.30.  

13 października to jednocześnie 

dzień imienin ks. Edwarda Pasteczki. 

Naszą modlitwą podczas Mszy św. 

wieczornej i nabożeństwa otoczmy 

jego posługę dla naszej parafii. 
 

* * * 

"Życzę sobie, abyście codziennie 

odmawiali różaniec" 
 

13 września 2015 przypada 138. rocz-

nica objawień Najświętszej Maryi 

Panny w Gietrzwałdzie, małej wiosce 

wśród jezior i lasów Warmii. Już 

w XV wieku drewniany kościół zastą-

piono gotycką świątynią p.w. Naro-

dzenia NMP. Kult Najświętszej Maryi 

Panny był najpierw związany z drew-

nianą Pietą z 1425 roku, a następnie 

z obrazem Matki Bożej z Dzieciąt-

kiem. Jednak prawdziwy najazd piel-

grzymów rozpoczął się po objawie-

niach w 1877 roku. Objawienia 

w Gietrzwałdzie miały miejsce 19 lat 

po objawieniach w Lourdes — trwały 

od 27 czerwca do 16 września 1877 

roku. Matka Boża ukazywała się 

dwóm dziewczynkom: Justynie Sza-

fryńskiej i Barbarze Samulowskiej. Na 

klonie opodal plebanii, w niezwykłej 

jasności biała postać na tronie ze złota 

ozdobionym perłami, w otoczeniu 

aniołów oznajmiła podobnie jak 

w Lourdes: "Jestem Najświętsza Pan-

na Maryja Niepokalanie Poczęta" 

i "Życzę sobie, abyście codziennie 

odmawiali różaniec". 8 września 1877 

Matka Boża pobłogosławiła źródełko. 

Po objawieniach drogę prowadzącą do 

źródełka obsadzono drzewami i po-

stawiono przy niej 15 kapliczek ró-

żańcowych. Pielgrzymi do dzisiaj 

czerpią z niego wodę, która przynosi 

ulgę cierpiącym na duszy i ciele. 

10 września 1967 r. kardynał Stefan 

Wyszyński ukoronował cudowny 

obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem 

koronami papieskimi. W 130. rocznicę 

objawień, w 2007 r. poświęcono stacje 

Drogi Krzyżowej na błoniach gietrz-

wałdzkich. Są to jedyne objawienia 

w Polsce uznane przez Kościół. Od 

roku 1945 pieczę nad Sanktuarium 

sprawują Księża Kanonicy Regularni 

Laterańscy z Krakowa. W 1970 roku 

Ojciec Święty Paweł VI nadał świąty-



 

 4 

ni gietrzwałdzkiej tytuł bazyliki 

mniejszej. Zgodnie z zaleceniem Mat-

ki Bożej, obie dziewczynki wybrały 

życie w klasztorze. Wstąpiły do zgro-

madzenia szarytek. Barbara Samulow-

ska jest dziś Sługą Bożą, a jej proces 

rozpoczął się w 2005 r.. Dziś Gietrz-

wałd jest jednym z najsłynniejszych 

miejsc pielgrzymkowych w Polsce. 

Rocznie sanktuarium odwiedza ponad 

milion pielgrzymów.  
Grażyna Kich 

* * * 

KONCERT IMIENINOWY 

J. Em. Ks. Kard. 

 Franciszka Macharskiego 

 

Koncert odbędzie się w niedzielę 

4 października o godz. 16.00 w ko-

ściele parafialnym św. Mikołaja przy 

ulicy Kopernika 9. Czcigodny Soleni-

zant zaszczyci naszą wspólnotę swoją 

obecnością. Usłyszymy muzykę kla-

syczną w wykonaniu orkiestry CORda 

CRACOVIA pod batutą Macieja Ko-

czura. W programie: Divertimento D-

dur KV 136 Wolfganga Amadeusza 

Mozarta oraz Serenada na smyczki op. 

2 Mieczysława Karłowicza. 

 

WSTĘP WOLNY! 

 

* * * 

KLUB SENIORA 
 

Opiekun Klubu Seniora, ks. Prałat 
Antoni Sołtysik informuje, że od paź-
dziernika spotkania będą się odbywały 
w drugi czwartek miesiąca o godzi-
nie 16.00 w sali kolumnowej na wika-
rówce. Najbliższe spotkanie już 
8 października. Jego gościem będzie 
ks. Stanisław Maślanka, który wygłosi 
referat na temat: „Moja współpraca 
z kard. Karolem Wojtyłą”. 

 
* * * 

WYPOMINKI 
 

W październiku wybiegamy już 
myślą do listopadowych świąt. Pamię-
tajmy, że nasza więź z braćmi którzy 
zasnęli w Panu, wcale nie ustaje, ale 
jeszcze się umacnia dzięki wzajem-
nemu wstawiennictwu. Tradycyjne 
ofiary na wypominki można składać 
przez cały październik w kancelarii 
parafialnej lub w zakrystii.
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