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Odpust Matki Bożej Różańcowej 

Matka Boża Różańcowa – tytuł używany przez wyznawców katolicyzmu w 

określeniu do Maryi. W odmienności od innych tytułów i wezwań maryjnych, 

ten tytuł nie jest związany z określonym wizerunkiem, figurą, sanktuarium, 

kościołem, a z modlitwą i nabożeństwem różańcowym. 

Święto Matki Bożej Różańcowej czczone jest 7 października. Dzień ten jest 

rocznicą bitwy pod Lepanto (1571), w której państwa Świętej Ligi skupione 

wokół Państwa Kościelnego pokonały flotę Imperium osmańskiego. Papież Pius 

V ogłosił w 1572 roku ten dzień świętem Matki Bożej Zwycięskiej. Rok późnej, 

decyzją papieża Grzegorza XIII zmieniono nazwę na Święto Różańca. Papież 

Klemens XII w 1716 roku nakazał świętowanie tego dnia Kościołowi na całym 

świecie, jednocześnie przeniósł świętowanie tego dnia na pierwszą niedzielę 

października. W 1913 roku Pius X przywrócił święto na 7 października. Od 1969 

roku, decyzją Pawła VI, 7 października obchodzone jest święto Matki Bożej 

Różańcowej. 

Na świecie znajdują się liczne miejsca nazywane sanktuarium Matki Bożej 

Różańcowej. W dużej części są to ośrodki związane z zakonem dominikańskim, 

w którym modlitwa różańcowa ma szczególne znaczenie i według legendy 

założyciel dominikanów – Dominik Guzman – otrzymać miał różaniec od Matki 

Bożej w objawieniu jakiego doświadczył. Współcześnie kult modlitwy 

różańcowej związany jest z kultem i objawieniami Najświętszej Maryi Panny z 

Lourdes oraz Matki Bożej Fatimskiej. Jednym z przesłań przekazanych w czasie 

objawień była prośba o nieustanną modlitwę różańcową. 
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Intencje mszalne 
Poniedziałek  6. 10. 2014 – św. Brunona 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe   
18. 00 Za + Elżbietę Figura, za zaginionego męża, ++ dzieci, wnuczkę Adriannę, 

pokr. i d.op.   
Wtorek  7. 10. 2014 – NMP Różańcowej 

7. 00 Do MB Różańcowej za Czcicieli 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 
18. 00 Za + Karola Sowada, jego ++ rodziców, siostrę Różę, szwagra Oswalda i ++ 

krewnych 
Środa  8. 10. 2014  

7. 00 Za + Katarzynę Borzykowską w 30 dz. po śm. 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe 
18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Pawła z ok. 70 r. ur., w int. żony, za syna i synową 
Czwartek  9. 10. 2014 – bł. Wincentego Kadłubka 

8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 
9. 00 Za ++ rodziców Marię i Floriana Nowak, syna Herberta, ++ dwie córki, 

dwóch zięciów i pokr. z obu stron 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe  
18. 00 Za ++ dziadków Juliannę i Antoniego Wocka, ich syna Antoniego, córkę 

Marię, zięcia Konrada oraz za ++ z rodzin Wocka – Kornek 
Piątek  10. 10. 2014 – św. męczenników Dionizego bpa i Towarzyszy 
17. 30 Nabożeństwo różańcowe z udziałem dzieci 
18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Za + Antoniego Świerc, jego ++ 

rodziców, siostrę Marię, za ++ z rodzin Świerc – Roczek – Prusko – Kilis   
18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

Sobota  11. 10. 2014  
15. 00 Dz. błag. do B.Op. MB Różańcowej z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże 

błog. w int. Pawła Kurpierz z z ok. 60 r. ur., za żonę Marię, za dzieci i w int. 
całej rodziny   

17. 30 Nabożeństwo różańcowe    
18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Dz. błag. do B.Op. MB Fatimskiej, św. Anny z podz. za otrzymane łaski, z 
pr. o dalsze zdrowie i Boże błog. w całej rodzinie  
- Dz. błag. do B.Op. MB Różańcowej  z podz. za otrzymane łaski, z pr. o 
dalsze zdrowie i Boże błog. w int. Jadwigi z ok. urodzin, za męża, syna, 
synową i wnuczki prosząc Boga o wszelkie potrzebne łaski  
- Dz. błag. w int. rodz. Widera z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog.  
- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecka Jakuba Janowski, za rodziców, 
dziadków i krewnych  
- Za + Alfonsa Kosub w I r. śm., za jego żonę Magdalenę, ++ ich rodziców i 
d.op.  
- Za ++ rodziców Martę i Stanisława Smolin, brata Jerzego, ciocię Angelę i 
za ++ z pokr.  
- Za + Ryszarda Ochota w 10 r. śm.  
- Za ++ Elfrydę i Adolfa Kocot, zięcia Gintera Jagusz, ich rodziców i za 
dusze w czyśćcu cierpiące  
- Za ++ rodziców Agnieszkę i Feliksa Piotrowskiego, rodzeństwo, pokr. i 



d.op.  
- Za + Zygmunta Turhan w 30 dz. po śm.  
- Za + Jadwigę Welner, za zmarłe rodzeństwo i ++ z pokr.  
- Za + Wilhelma  Jambor w 2 r. śm. i + Agatę  Jambor w I rocznicę śmierci, 
za ++ z pokr. i d.op. 

Niedziela  12. 10. 2014 – Dzień Papieski  
8. 00 Za + ojca Antoniego Kiełbasa, syna Huberta, za ++ z rodz. i pokr. 

10. 30 Dz. błag. do B.Op. MB Różańcowej, św. Katarzyny z podz. za odebrane  
łaski, z prośbą o zdrowie i wszelkie Boże błog. w pew. int. z ok. urodzin, za 
męża i dzieci z rodzinami, prosząc Pana Boga o wszelką pomyślność 

12. 00 Dz. błag. w int. rodziców Państwa Młodych,  z pr. o Boże błog., z podz. za 
trud rodzicielski i wychowawczy, jak również o łaski potrzebne dla całej 
rodziny   

16. 00 Nabożeństwo różańcowe   
16. 30 - Za + Franciszka Olender w 14 r. śm., za + żonę Rozalię, jej ++ rodziców i 

krewnych  
- Do św. Anioła Stróża za roczne dziecko Amelię Mościcką, za rodziców, 
dziadków i chrzestnych 

Pozostałe ogłoszenia  

1. Bóg zapłać za comiesięczną kolektę parafialną przeznaczoną na nowy 
napęd  dzwonów w naszym kościele.Wpłynęło na ten cel.2.908 Zł i 43 Gr  

2. W przyszłym tygodniu kolekta jest wyznaczona na potrzeby Seminarium 
Duchownego i innych instytucji diecezjalnych  

3. W przyszłą niedzielę przypada DZIEŃ PAPIESKI w związku z rocznicą 
wyboru Ojca św. Jana Pawła II. Na obchody dnia składają się: 
przypomnienie nauki Papieskiej, zbiórka do puszek na Fundację Dzieła 
Nowego Tysiąclecia  wspierającą uczące się dzieci i młodzież z rodzin 
ubogich i biednych  

4. Przez cały październik zapraszam na nabożeństwo różańcowe, każdego 
dnia o  godz. 17.30 - przed wieczorną Mszą św.  

5. We wtorek o godz. 19.00 próba chóru  
6. W piątek o 18.00 Msza św. Szkolna i katecheza dla klas I-Komunijnych  
7. Spotkanie ministrantów w sobotę o godz. 12.00  
8. W przyszłą niedzielę na Górze św. Anny pielgrzymka myśliwych  
9. Podziękowania za kwiaty ofiarowane do kościoła  
10. Zachęcam do kupna prasy katolickiej i kalendarzy na przyszły rok 

2015  
11. W nowym tygodniu życzę zdrowia i Bożego błogosławieństwa 
12. Zaprasza się kibiców w niedzielę 5 października o godz. 15.00 na 

mecz pomiędzy Groszmalem a Victorią Żyrowa 
 
 
 
 

 



Opowiadanie - Imię 

Na wydziale medycznym pewnego sławnego uniwersytetu profesor anatomii rozdał 
wszystkim studentom test na końcowym egzaminie. 
Jeden ze studentów, który przygotował się bardzo drobiazgowo, szybko odpowiedział 
na wszystkie pytania, za wyjątkiem ostatniego. 
Pytanie brzmiało: 
- Jak ma na imię sprzątaczka? 
Student oddał test pozostawiając bez odpowiedzi ostatnie pytanie. 
Zanim jednak go oddał, zapytał profesora, czy to ostatnie pytanie będzie brane pod 
uwagę do oceny. 
- Ależ oczywiście! - odpowiedział profesor - W swojej karierze spotkacie wielu ludzi. 
Każdy z nich jest ważny i zasługuje na waszą uwagę, chociażby na mały uśmiech czy 
zwykłe pozdrowienie.  

Śweięty tygodnia – bł. Wincentego Kadłubka 

Wincenty Kadłubek urodził sie w roku 1160 w Karwowie po Opatowem. Pochodził 
z rodu Porajów herbu Róża. Studiował w Paryżu i Bolonii. Przyjął święcenia jako 
kapłan diecezji kraskowskiej. Mając 34 lata objął prepozyturę w kolegiacie sando-
mierskiej. W roku 1203 został biskupem w Krakowie. Brał udział w obradach Soboru 
Laterańskiego IV. Po kilkunastu latach rządów zrzekł się biskupstwa i przywdział 
habit cystersów w Jędrzejowie. Tam zmarł w roku 1223. Jako pierwszy Polak opisał 
dzieje narodu w "Kronice polskiej". Beatyfikował go Klemens XIII w 1764 roku. 
Jest patronem archidiecezji warmińskiej oraz diecezji kieleckiej, sandomierskiej. 
W IKONOGRAFII bł. Wincenty przedstawiany jest w stroju biskupim. 
Jego atrybutami są pastorał oraz infuła u stóp. 

 Humor 
– Dzień dobry! Rejestracja? Chciałbym dowiedzieć się o stan zdrowia Marka 
Kozłowskiego. Leży w sali 302. Poprawiło mu się choć trochę, czy wciąż jest 
kiepsko? 
– Chwileczkę, połączę z dyżurką pielęgniarek. Po dłuższym oczekiwaniu: 
– Słucham, pielęgniarka dyżurna. 
– Chciałbym się dowiedzieć o stan Marka Kozłowskiego z 302. 
– Chwileczkę, połączę pana z lekarzem dyżurnym. Po jeszcze dłuższym oczekiwaniu: 
– Tak, słucham. 
– Dzień dobry doktorze. Chciałbym się dowiedzieć, w jakim stanie jest Marek 
Kozłowski, który od trzech tygodni leży w sali 302. 
– Chwileczkę, zajrzę do karty pacjenta. 
Po jeszcze chwili oczekiwania: 
– Hmmm, a więc tak: Miał dziś apetyt, ciśnienie tętnicze i puls są stabilne, dobrze 
reaguje na wprowadzone leczenie. Jutro planujemy odłączyć mu monitor EKG. Jeśli 
nic się nie wydarzy w ciągu kolejnych 48 godzin, jego lekarz prowadzący wypisze go 
jeszcze przed weekendem. 
– Ach, to wspaniałe wiadomości! Ogromnie się cieszę. Dziękuję, doktorze. 
– Sądząc z Pańskiego tonu zapewne jest Pan bardzo bliskim krewnym pacjenta, czy 
tak? 
– Ależ nie! Mówi Marek Kozłowski we własnej osobie. Dzwonię z sali 302! Lekarze i 
pielęgniarki tylko wchodzą i wychodzą, ale nikt o niczym mi nie mówi… A ja 
chciałem się tylko dowiedzieć, co ze mną! Dziękuję za informację! 


