
Wtedy zbl iżyl i się do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekl i : „Nauczycielu, chcemy, żebyś nam
uczynił to, o co Cię poprosimy”. On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?” Rzekl i Mu: „Daj nam, że-
byśmy w Twojej chwale siedziel i jeden po prawej, drugi po lewej Twojej stronie”. Jezus im odparł: „Nie wiecie,
o co prosicie. Czy możecie pić kiel ich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczo-
ny?” Odpowiedziel i Mu: „Możemy”. Lecz Jezus rzekł do nich: „Kiel ich, który Ja mam pić, pić będziecie;
i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej
stronie prawej lub lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których zostało przygotowane”.

Problem uczestnictwa we władzy w królestwie niebieskim. Pan Jezus wyjaśnia nam, co znaczy
być wielkim. Sam pierwszy zajmuje ostatnie miejsce, a pierwsze w cierpieniu, znoszeniu grzesz-
ników, na krzyżu. Każdy z nas jest zaproszony do naśladowania w tej postawie Pana. Kto jest
najbliżej Jego krzyża, ten jest wielki.

mbicja, dążenie do władzy to ce-
chy, które na pewno nie są obce
naturze ludzkiej.

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że były
one obecne wśród Apostołów. Proces for-
macji w szkole Jezusa polegał między in-
nymi na tym, aby każdy z grupy Dwunastu
zmienił swój sposób patrzenia zarówno na
Jezusa, jak i na świat.

Prośba, z jaką zwracają się do Zbawi-
ciela Jakub i Jan: „Użycz nam, żebyśmy
w Twojej chwale siedziel i jeden po prawej,
drugi po lewej Twojej stronie”, pokazuje, że
Apostołowie jeszcze nie zrozumiel i , jaką
misję ma do spełnienia Jezus. Widzą
w Nim tylko pol itycznego przywódcę, a sło-
wa o Jego królestwie rozumieją w katego-
riach czysto doczesnych.

Człowiek stara się zawsze uciec
przed cierpieniem, a zapewnić sobie za-
szczyty. Lecz Jezus nie łudzi nikogo; kto
pragnie mieć udział w Jego chwale, powi-
nien pić z Nim gorzki kiel ich cierpienia:
„czy możecie pić kiel ich, który Ja mam
pić?” Chociaż dwaj Apostołowie nie rozu-
miel i jeszcze tajemnicy krzyża, odpowia-
dają twierdząco: „Możemy”, a ich
odpowiedź jest proroctwem.

Cierpienie posiada wielką wartość po-
rządkującą nasze życie, oczyszczającą
z grzechów już popełnionych i uzdrawiają-
cą innych. Człowiek będący szafarzem
swego cierpienia, umiejący je wykorzystać
dla siebie i dla innych, staje się kapłanem
i dysponuje mocą płynącą ze składanej
przez siebie ofiary. Jeśl i tę ofiarę połączy
z ofiarą Chrystusa, jej moc przemienia
ludzkie serca.

Każdy z nas ma przygotowane miej-
sce przez Boga zarówno tu na ziemi, jak
i w niebie. To drugie jest ściśle uzależnione
od postawy, jaką zajmiemy wobec miejsca
przygotowanego na ziemi. Jeśl i potrafimy
ją przyjąć z radością i zreal izować życie
tak, jak zaplanował Bóg, to i w przyszłym
życiu odnajdziemy się w pełni. Ten, komu
nie odpowiada, jako zbyt niskie lub zbyt

wysokie miejsce wyznaczone na ziemi, nie
będzie szczęśl iwy ani tu, ani tam. Jakże
często Jezus musiałby nam powtarzać:
„Nie wiecie, o co prosicie”. Nasze modlitwy
przypominają żądania synów Zebedeusza.
Chcemy, by Bóg spełnił naszą wolę. Chce-
my wymusić na Nim, by swoją wolę dosto-
sował do naszej. Śmieszny jest człowiek,
który podchodzi do Boga z żądaniem.
Gdyby pamiętał, kim jest Bóg, nigdy nie
uczyniłby takiego nietaktu.

Ci, którzy decydują się podążać za
Jezusem, nieuchronnie będą z Nim dzie-
l ić jego mękę i krzyż, a więc pić z Jego
kiel icha. I nie jest to kwestią zaszczytów
ani hierarchi i w bl iskości z Panem, gdyż
droga przyjaźni z Chrystusem to droga
służby - kto chce być pierwszym, niech
będzie sługą i niewolnikiem wszystkich.
Stań się najmniejszy, stań się nieważny,
stań się jak Chrystus.

Może zatem warto wziąć dziś przykład
z Jezusa, który nie przyszedł po to, aby
Jemu służono, lecz aby służyć, i zrobić ten
zasadniczy krok na drodze Jego ucznio-
stwa: zacząć żyć dla innych.

Henryka Andrzejewska
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SŁOWO TYGODNIA
z Ewangelii według św. Marka (1 0, 35-45) fragment

CZYTAJ W NUMERZE

INFEKCJE DRÓG ODDECHOWYCH U DZIECI
Z MARYJĄ DO JEZUSA

Ks. Marian Rowicki
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CZYTANIA NIEDZIELNE:
IZ 53, 1 0-11 ;

PS 33 (32), 4-5. 1 8-1 9. 20 i   22);

HBR 4, 1 4-1 6;

MK 1 0, 35-45
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„Nie wiecie, o  co prosicie…”

1 . 21 .1 0 - Niedziela Misyjna, po Mszy św.
o g. 1 0.30 spotkanie dzieci przygotowujących
się do I Komunii św. ,
- taca na misje, jak co roku liczymy
obecnych na Mszach św.

2. Domowy Kościół po Mszy św. o 1 0.30
zaprasza małżeństwa i rodziny na spotkanie
w salce nad zakrystią.

3. 22.1 0 - poniedziałek, wspomnienie
św. Jana Pawła I I , uwielbiajmy Boga za dar
tego pontyfikatu.

4. 27.1 0 - sobota, o g.1 5.00 Bal Wszystkich
Świętych dla dzieci, ciasta i inne słodkości
prosimy o przyniesienie przed g. 1 5.00,
- bi lety do nabycia w zakrysti i.

.

PRZEGLĄD CHRZEŚCIJAŃSKIE GRANIE 201 8
27 października schole i chóry wezmą udział w 11 . Prze-
glądzie Chrześcijańskie Granie w Warszawie. To dobra
okazja do sprawdzenia swoich umiejętności i wygrania
atrakcyjnych nagród.

Przegląd po raz 11 -ty odbędzie się w Katol ickim
Centrum Kultury Dobre Miejsce. Organizatorzy zapra-
szają młodych wykonawców muzyki chrześcijańskiej do
zaprezentowania swoich umiejętności na profesjonalnej
scenie pod okiem Jury złożonego ze specjal istów z dzie-
dziny muzyki kościelnej. W ten sposób chcą stworzyć
pomost pomiędzy młodymi wykonawcami muzyki chrześcijańskiej , a sceną profesjonalną, gdzie prezentują
się zespoły, które mają już w swoim dorobku wydane płyty i zawodowo zajmują się muzyką.

Nagrody zostaną wręczone podczas 8. Festiwalu Chrześcijańskie Granie 25 l istopada 201 8 r. w Are-
nie Ursynów.

Materiały zaczerpnięte ze strony wwww.chrzescijanskiegranie.pl
Agnieszka Idźkowska

Redakcja
redakcja.objawieniepanskie@gmail.com

www.objawieniepanskie.waw.pl
(do ściągnięcia wszystkie poprzednie
numery EPIFANII razem z  Epifankiem)

KANCELARIA
PARAFIALNA

czynna: poniedziałek, środa, piątek
wgodzinach 17.00 - 17.45

Parafia Rzymskokatolicka
Objawienia Pańskiego
ul. Łaszczyńskiego 1

05-082 Blizne

tel. /fax (022) 7220250

Konto parafii
Nastąpiła zmiana konta parafialnego,
prosimy o uwzględnienie tego.

Nowe konto:
1 6 2490 0005 0000 4530 7455 5934

MSZE ŚW.

I   NABOŻEŃSTWA
Niedziele i święta
9.00
1 0.30 - Msza święta dla dzieci,

(wrzesień - czerwiec)
1 2.00
1 8.00
Dni powszednie
8.00
1 8.00

Spowiedź
Spowiedź odbywa się
przed każdą Mszą św.

Nabożeństwa
majowe, czerwcowe,
październikowe
po Mszy św. o godz. 1 8.00
a w niedziele o godz. 1 7.30

Pierwszy piątek miesiąca
Spowiedź od godz. 1 7.1 5

KOSZT WYDANIA: 50 GR
CENA: dobrowolne ofiary

złożone do koszyka
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o.  Augustyn Pelanowski, OSPPE Różaniec. Rozważania
„Różaniec to wyjście z sytuacj i bez wyjścia. Wyznacza człowiekowi dziedzictwo najmilszej modl itwy, która już
z chwilą jej rozpoczęcia ogarnia duszę rozsądkiem w wątpl iwościach, upomnieniem jasności w chwilach ciemnych,
stawia przed oczy Najważniejszego, Jezusa Chrystusa, którego imię jest w samym sercu modlitwy powtarzanej ty-
lekroć razy!” – tak pisze o. Augustyn Pelanowski w swojej najnowszej książce pt. „Różaniec”. Tę wyjątkową pozycję
polecamy do indywidualnego rozważania, szczególnie na październik. Niech nie tylko w miesiącu maryjnym, ale
też przez całe życie każdy „trzyma różaniec jak sznur, który ratuje życie”.

Na podstawie www.kmt.pl
Opracowała: Wiola Malan

A

Cierpienie posiada wiel-
ką wartość porządkują-

cą nasze życie, oczyszczającą
z grzechów już popełnionych
i uzdrawiającą innych.

Bal Wszystkich Świętych

Trwa sprzedaż biletów na Bal Wszystkich Świętych,
który odbędzie się w dniu 27 l istopada o godz. 1 5:00

- zainteresowanych zapraszamy
do zakupu biletów u księży - koszt 5 zł.

W planie mnóstwo atrakcj i
oraz nietypowa niespodzianka!

I lość miejsc ograniczona.
Zapraszamy!



omysłodawcami naszej gazetki parafialnej
EPIFANII są osoby z Domowego Kościoła.

Wszystko zaczęło się na bożonarodzeniowej agapie
pod koniec 2011 roku, kiedy to ktoś wpadł na pomysł
pt. : A może założyl ibyśmy gazetkę parafialną?

Do założenia Epifani i na wiosnę w 201 2 roku
przyłączyło się wiele osób z Neokatechumenatu.
Mamy też w swoim gronie ki lka osób spoza wspólnot
parafialnych, którzy są niezastąpieni i dzielnie od
wielu lat angażują się w jej tworzenie. Na początku
nie dawaliśmy sobie zbyt dużych szans. . . gazetka
miała ukazać się światu w Wielkim Poście i być wy-
dawana do końca roku szkolnego w 201 2 r. Nie za-
niechal iśmy jednak jej tworzenia, a wręcz przeciwnie :)
Od 201 3 r. zaczął wychodzić wraz z Epifanią doda-
tek dla dzieci o wdzięcznej nazwie EPIFANEK.

I tak było aż do 201 5 roku, kiedy to zrezygnował
nasz redaktor naczelny. Przez chwilę wydawało się,
że wszystko runie, ale nie poddal iśmy się. Pewnie,
gdyby nie poparcie i wsparcie księży, Epifania dalej
by się nie ukazywała. Jednak wydajemy kolejne nu-
mery, choć czasem idzie jak po grudzie. W ciągu roku
ukazuje się tygodnik, w sezonie letnim, czyl i podczas
wakacji wydajemy Epifanię w formie miesięcznika

z wrzutką na cały miesiąc. (Ewangelie z komentarza-
mi). Dodatkowo w przypływach weny twórczej poja-
wiło się jak do tej pory ki lka dodatków: na 600 lecie
wsi Bl izne, podsumowania roku, fotorelacja z pikniku
parafialnego, jak przeżywać Wielki Post.

Na ostatnim, wrześniowym spotkaniu redakcyj-
nym ks. Paweł z nowymi pomysłami i nadzieją roz-
począł kolejny rok naszej pracy, pomimo, że
większość z nas przyszła z pytaniem na ustach:
Czy dalej warto?
I ponownie usłyszała, że tak.

Może wydanie takiego periodyku wydaje się
niektórym błahostką, ale naświetlę ki lka kluczowych
etapów produkcyjnych.
Najpierw pojawiają się teksty. . . Jest podział, jeśl i
chodzi o pisanie komentarzy do Słowa Bożego.
Księża przysyłają info ze świata, humor, ogłoszenia
i krótki komentarz do Ewangeli i .

Strona druga i trzecia to teksty, które piszą lu-
dzie świeccy. Niekiedy napisze coś ksiądz Janusz
czy ksiądz Paweł, ale to właśnie na tych dwóch stro-
nach możemy poczytać teksty świeckich o wydarze-
niach lokalnych, refleksjach i rozważaniach na różne
tematy, relacjach z wyjazdów i pielgrzymek, historie

z życia naszego parafialnego teatru, o życiorysach
świętych czy teksty nawiązujące do najbl iższych wy-
darzeń l iturgicznych.

Następnie teksty poddane są korekcie, pod
względem merytorycznym i styl istycznym. Ktoś zaj-
muje się wyszukiwaniem fajnych stron www z chrze-
ści jańskimi treściami, ktoś inny obserwuje rynek
muzyki chrześcijańskiej czy rynek wydawniczy, wy-
szukując ciekawych pozycji do polecenia. Następnie
skład, druk, złożenie i gotowe. Jest też osoba, która
potem wrzuca artykuły na FB parafi i , czy na stronę
www oraz umieszcza PDF gotowej gazetki na stronie
internetowej. Prace pochłaniają prawie cały tydzień.

Każdy z nas ma pracę zawodową, niekiedy kil-
koro dzieci i głowę zaprzątniętą przeróżnymi proble-
mami. Ale staramy się w pokorze robić te rzeczy dla
innych, dla naszych dzieci, dla naszej parafi i . Chce-
my, aby nasza parafia „żyła", nie była anonimowa,
żeby to właśnie u nas się działo to, co jest warto-
ściowe, chrześcijańskie i ewangel izacyjne.
Dziś ukazał się 300 numer EPIFANII . Dziękujemy
wszystkim Czytelnikom, który obdarzyl i naszą re-
dakcję zaufaniem i są z nami.

Agnieszka Idźkowska
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Grób pradziadka Jana Pawła II
Jak się okazuje, korzenie Jana Pawła II to nie tylko Kra-
ków i   Małopolska, ale również Mazowsze. Pradziadek
papieża ze strony matki, Mikołaj Kaczorowski, był zwią-
zany z  Warszawą - ustaliła dr  Milena Kindziuk
z  UKSW. - Udało mi się nawet odnaleźć jego grób. Znaj-
duje się on na Cmentarzu Powązkowskim, w kwaterze 1 85
- mówi KAI Milena Kindziuk. Mikołaj Kaczorowski zmarł
w Warszawie 7 l ipca 1 872 r. Pochodził z Magnuszewa na
Mazowszu, pracował w dobrach należących do rodziny
hrabiów Zamojskich. W ten sposób trafił do Pałacu Zamoj-
skich przy Nowym Świecie w Warszawie, gdzie pracował
najprawdopodobniej w latach 1 854-1 859. Potwierdza to
spis ludności Warszawy z 1 854 roku. Spędził w stol icy rów-
nież ostatnie siedem lat życia. Jako emeryt, mieszkał wte-
dy u swego brata Tomasza Kaczorowskiego, w mieszkaniu
w centrum Warszawy, położonym na terenie parafi i św.
Krzyża. U brata w domu zmarł. Potwierdza to zapis w Księ-
dze zmarłych z 1 872 r. prowadzonej w parafi i św. Krzyża
przy Krakowskim Przedmieściu. Nie wiadomo natomiast,
kto obecnie się opiekuje grobem rodziny papieskiej w War-
szawie. - Na Powązkach nie ma bowiem opłat za groby,
ich właściciele nie muszą zgłaszać się do parafi i i d latego
nie są znani - tłumaczy biografka i wyraża nadzieję, że
grób pradziadka papieża znajdzie się teraz na mapie War-
szawy wśród miejsc związanych ze św. Janem Pawłem II .

Modlitwa za polską dziewczynkę
Podczas audiencji u   papieża Franciszka, pierwsza da-
ma RP Agata Konhauser-Duda poprosiła papieża
o  modlitwę w  intencji Marysi Szlązak – dwuipółletniej
dziewczynki, która poruszyła serca tysięcy internau-
tów, walcząc z  chorobą nowotworową. Odwiedziła ro-
dziców Marysi w watykańskim szpitalu Bambino Gesù,
gdzie obecnie przebywa mała pacjentka. Spotkała się też
z pracującymi tam Polakami. W ciągu ostatnich miesięcy
historia dwuipółletniej Marysi Szlązak ze Świdnika poru-
szyła serca tysięcy internautów w całej Polsce i środowi-
skach poloni jnych. Dziewczynka zmaga się z wykrytym
w kwietniu br. złośl iwym nowotworem mózgu. O histori i
dziewczynki i możl iwości jej wsparcia można przeczytać
też na stronie kotekmarysi.pl

Niedziela misyjna
„Pełni ducha i   posłani” - to hasło obchodzonego
w  niedzielę, 21 października, Światowego Dnia Misyj-
nego. Na to święto patronalne Papieskich Dzieł Misyjnych
specjalne orędzie wystosował papież Franciszek: „Nigdy
nie myśl, że nie masz nic do dania lub że nikomu nie je-
steś potrzebny. Wielu ludzi ciebie potrzebuje, pomyśl
o tym. Niech każdy pomyśli w swym sercu: „wielu ludzi
mnie potrzebuje". Niedziela misyjna jest okazją do zbiórki
funduszy. W zeszłym roku Papieskie Dzieła Misyjne
w Polsce zebrały i przekazały Stol icy Apostolskiej kwotę
4 497 525,90 zł. Najwięcej funduszy zebrano w diecezjach
tarnowskiej, warszawsko-praskiej, kieleckiej oraz w archi-
diecezjach łódzkiej i katowickiej. Pieniądze te przekazane
zostały na budowę kościołów, kapl ic, domów parafialnych,
a także formację katechistów, kapłanów i rozwój ewangel i-
zacj i medialnej. Dzięki hojności darczyńców udało się
w minionym roku zreal izować 47 projektów misyjnych
w Indiach, Kazachstanie, Kirgistanie, Madagaskarze,
Rwandzie, Tadżykistanie, Tanzanii oraz w Zimbabwe."

Z  ŻYCIA
KOŚCIOŁA I   PARAFII

ychowywanie małego dziecka (0-5 lat)
i obserwowanie osiąganych przez niego
nowych umiejętności sprawia rodzicom

ogromną radość. Niestety bardzo często zdarza się,
że zakażenia dróg oddechowych występujące u na-
szych pociech stanowią dla nas rodziców poważny
powód do zmartwienia.

Zakażenia dróg oddechowych u małych dzieci
mogą przebiegać w sposób ostry (zwykle 1 -2 tygo-
dnie), ostry nawrotowy,
przewlekający się (3-8 tygo-
dni) lub przewlekły (>8-1 2
tygodni). Problemem dla
opiekunów dzieci są zaka-
żenia nawrotowe, przedłu-
żające się i przewlekłe (dla
wyjaśnienia w medycynie
słowo „ostry” oznacza czas
trwania choroby, a nie ciężkość objawów chorobo-
wych). Wśród maluchów z infekcjami ostrymi
i ostrymi nawrotowymi są zapewne tylko zdrowe
dzieci, które zachorowały z powodu wystąpienia
ekspozycji na czynnik zakaźny. Natomiast dzieci
z przedłużającymi się lub chronicznymi objawami ze
strony dróg oddechowych najprawdopodobniej mają
jeden lub wiele czynników ryzyka związanych
z podwyższoną zachorowalnością na infekcje. Moż-
na je podziel ić najprościej na czynniki wewnętrzne
i zewnętrzne. Czynniki wewnętrzne stanowią o wła-
snej zwiększonej podatności na zakażenie. Należą
tutaj wady anatomiczne dróg oddechowych (np. se-
kwestracja płucna) oraz inne patologie zlokal izowa-
ne w układzie oddechowym (np. ciało obce) i poza
nim (np. refluks żołądkowo-przełykowy, ubytek
przegrody międzykomorowej serca czy szeroko po-
jęte choroby nerwowo-mięśniowe), nieprawidłowa
funkcja dróg oddechowych (np. mukowiscydoza),

pierwotne niedobory odporności (np. choroba Bru-
tona), alergia, przewlekłe zakażenia (np. przewlekłe
zapalenie migdałka gardłowego, choroba próchni-
cowa), niedojrzałość układu odporności, przerost
układu chłonnego gardła (hipertrofia adenoidu).
Czynniki zewnętrzne to środowisko w jakim żyje
małe dziecko – ekspozycja na czynniki infekcyjne
(najczęściej wirusowe), alergeny (np. roztocza kurzu
domowego) i czynniki nieswoiście drażniące

(np. dym papierosowy),
brak higieny osobistej i ży-
wienia (niektóre wirusy
dające objawy ze strony
układu oddechowego
przenoszą się drogą po-
karmową), brak higieny,
snu, brak aktywności fi-
zycznej, ubranie dziecka

nieadekwatne do pogody, niedożywienie i lościowe
(tzw. niedowaga) i jakościowe (np. niedobór witami-
ny D3), trudne warunki socjalno-ekonomiczne ro-
dziny i zespoły uzależnień wśród opiekunów.

Prawidłowe rozpoznanie przyczyny zakażeń
układu oddechowego u małych dzieci jest niekiedy
bardzo trudne, co wynika ze złożoności etiologi i
(łac. aetiologia – przyczyna). W terapii tych zaka-
żeń ważne są: odpowiednie leczenie objawowe,
właściwie dobrana antybiotykoterapia według wska-
zań, zaś w ich profi laktyce oprócz modyfikacj i czyn-
ników ryzyka główną rolę odgrywają szczepienia
ochronne, na co zwracam szczególną uwagę.
W przyszłych numerach Epifani i pozwolę sobie sys-
tematycznie rozszerzać przedstawione powyżej za-
gadnienia.

lek. KrzysztofBrzeszkiewicz

Z  ŻYCIA EPIFANII
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ZAPROSZENIE ŚW. LUDWIKA MARII
GRIGNION DE MONTFORTA

WYBRANE PROBLEMY ZDROWOTNE U  DZIECI –
INFEKCJE DRÓG ODDECHOWYCH. CZĘŚĆ 1 .

Dynia to prawdziwa skarbnica witamin (A, B1 ,
B2, PP, C i E) i minerałów (wapnia, magnezu, że-
laza, potasu oraz w śladowych ilościach cynku, se-
lenu i miedzi). Jest doskonałym źródłem błonnika
pokarmowego, który reguluje pracę jel it i pobudza
procesy trawienne, a na dodatek jest bardzo mało
kaloryczna (ok 30 kalori i w 1 00 g). Swój pomarań-
czowo-żółty kolor zawdzięcza dużej i lości beta-ka-
rotenu, który jest si lnym przeciwutleniaczem
chroniącym skórę przed wolnymi rodnikami. Dzięki
temu opóźnia procesy starzenia i zmniejsza ryzyko
zachorowania na raka.

Właśnie teraz, wielkimi krokami zbl iża się se-
zon grypowy i to jest kolejny powód, by sięgnąć po
dynię. Dzięki dużej zawartości cynku i witaminy C,
świetnie wzmacnia nasz układ odpornościowy,

a beta -karoten
łagodzi procesy
zapalne i poma-
ga zmniejszyć
objawy przeziębienia lub grypy.

Na koniec nie możemy zapomnieć o pestkach
dyni. To prawdziwy skarb dla zdrowia i urody. Po-
prawiają kondycję włosów i skóry; działają prze-
ciwwirusowo i przeciwpasożytniczo (a nie mają
żadnych skutków ubocznych); hamują powstawa-
nie stanów zapalnych gruczołu krokowego.

W sezonie jesiennym jest bardzo tania i moż-
na z niej zrobić wiele smacznych dań, to jej kolejne
zalety, a więc . . . . smacznego.

mgr farm. Sylwia Pawłowska
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Z  MARYJĄ DO JEZUSA
zęsto wracam do obrazu spracowanych rąk
mojej mamy, które niezależnie od zmęcze-
nia i natłoku l icznych obowiązków codzien-

nie oplatał różaniec. Teraz myślę, że to dzięki tej
modl itwie mamie wystarczyło sił, żeby każdego dnia
oddawać za nas cząstkę siebie. Potem kiedy cierpia-
ła na szpitalnym łóżku, mówiła do mnie, że szkoda,
że nie modli ła się jeszcze więcej, dając do zrozumie-
nia, że żałuje tych „chwil” bez różańca. Do dzisiaj
przechowuję najcenniejszą pamiątkę po mamie - Jej
różaniec. Wierzę, że zostawiając go mnie, Jej inten-
cją było przekazanie mi w testamencie zamiłowania
do modlitwy różańcowej.

Szczególne nabożeństwo do Matki Bożej miał
Ludwik Grignion de Montfort. Zawierzył się Jej, to
znaczy: oddał się Jej w „niewolę miłości” i na wyłącz-
ną własność. Chciał, żeby to Ona prowadziła go do
Jezusa, którego – jako najważniejszego - zawsze
stawiał na pierwszym miejscu. Montfort w ręce Maryi
złożył wszystkie swoje zasługi, modl itwy, posty,
uczynki pokutne, prace apostolskie, całą swoją oso-
bę. Przyszły święty napisał „Traktat o prawdziwym
nabożeństwie do Matki Najświętszej”, w którym sze-
roko rozwinął i uzasadnił korzyści, jakie daje to całko-
wite oddanie się Maryi.

Montfortański akt oddania siebie Maryi stał się
na wieki wzorem dla niezl iczonych papieży, teologów,
kapłanów oraz osób świeckich. Zawierzyl i się tak
Matce Bożej m. in. św. Pius X, Benedykt XV i Pius XI ,

kardynał Stefan Wyszyński oraz Jan Paweł I I , który
słowa zawierzenia Bogurodzicy umieścił w swoim
herbie: „Totus Tuus” - „Cały Twój”.

Św. Ludwik Maria opracował zbiór metod odma-
wiania różańca, które miały służyć głębokiemu prze-
żywaniu jego tajemnic. Druga z metod (skrócona)
służyć miała temu, aby „odmawiając święty Różaniec
- rozważać życie, śmierć i chwałę Jezusa oraz Maryi,
i aby ograniczyć rozpraszanie uwagi”.
+++
DRUGA METODA ZALECANA PRZEZ
św. Ludwika Marii Grignion de Montforta
[6] W tym celu należy w każdej dziesiątce po każdym
Zdrowaś, Maryjo dodać krótkie określenie, które
przypomni nam rozważaną w danej dziesiątce Ta-
jemnicę; owo określenie należy dodawać po słowie
«Jezus», w połowie Zdrowaś, Maryjo:
W 1 . [dziesiątce] — I błogosławiony Owoc żywota
Twego, Jezus Wcielony.
W 2. [dziesiątce]. Jezus, który uświęca.
W 3. — Jezus, ubogie Dzieciątko.
W 4. — Jezus ofiarowany.
W 5. — Jezus, Święty nad świętymi.
W 6. — Jezus konający.
W 7. — Jezus Biczowany.
W 8. — Jezus cierniem ukoronowany.
W 9. — Jezus niosący krzyż.
W 1 0. — Jezus ukrzyżowany.
W 11 . — Jezus zmartwychwstały.

W 1 2. — Jezus wstępujący do Nieba.
W 1 3. — Jezus napełniający nas Duchem Świętym.
W 1 4. — Jezus, który nas wskrzesza.
W 1 5. — Jezus, który Cię koronuje.
Na zakończenie pierwszej części Różańca, mówi
się : Łasko Tajemnic Radosnych, spłyń do naszych
dusz i uczyń je prawdziwie świętymi.
Na zakończenie drugiej: Łasko Tajemnic Bole-
snych, spłyń do naszych dusz i uczyń je prawdziwie
cierpl iwymi.
Na zakończenie trzeciej : Łasko Tajemnic Chwa-
lebnych, spłyń do naszych dusz i uczyń je błogo-
sławionymi na wieki wieków. Amen.
+++

Jeszcze przed nawróceniem, odmawiałam ró-
żaniec właściwie tylko w trudnych chwilach, szuka-
jąc wsparcia u Niebieskiej Mamy. A Ona?
Wstawiała się za mną i nigdy nie zostawiła samą.
Do dzisiaj pamiętam błogi pokój w sercu, który mi
towarzyszył po odmówieniu różańca. Teraz nie od-
dałabym mojego czasu z Maryją nikomu. To ona
otworzyła mi oczy na piękno, które jest wokół.
Pamiętajmy szczególnie w październiku o modlitwie
różańcowej. Niech nasze świadectwo modlitwy za-
owocuje radością spotkania z Maryją i Jezusem
w młodym pokoleniu.

Parafianka

Wartykule wykorzystano informacje ze strony: http://louisgrignion.pl/metody-
odmawiania-rozanca.html
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CZAS NA DYNIĘ




