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Różaniec Rodziców to modlitwa wspólnoto-

wa oparta na schemacie Żywego Różańca. 

Podejmujemy modlitwę włączając się w 20-sto 

osobowe grupy rodziców, zwane różami. Ucze-

stnik 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. Modlimy się w dowolnie i dogodnie 

wybranym miejscu i czasie. Najlepiej wybrać sobie jakiś konkretny czas w ciągu dnia i wpleść  

tę modlitwę w rytm dnia – to w końcu tylko 3-5 minut czasu na 10-tkę różańca!                                      

Co  zyskujemy  przez  modlitwę? 
 

 

1. Dajemy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom – i to codziennie – wszystkie łaski zwią-

zane z odmawianiem różańca w róży (wiele łask) – pełniej wypełniamy 4 przykazanie. 

2. Pewność, że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy gdy sam za-

pomnę – 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 dzie-

ci, jest to także dobra okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie. 
 

Dołączyć do modlitwy w Różańcu Rodziców może praktycznie każdy: mogą modlić się rodzice 

naturalni, rodzice którzy zaadoptowali dzieci, rodzice chrzestni, którzy własnych dzieci nie ma-

ją, rodzice pozostający w separacji i rozwiedzeni, rodzice, którzy pozostają w związkach niesa-

kramentalnych, również dziadkowe modlący się za wnuki – liczne świadectwa potwierdzają,  

że taka modlitwa pomaga w jakiś sposób trudne sytuacje uporządkować, wszyscy, którzy przyj-

mują odpowiedzialność za dzieci czyli wychowawcy, nauczyciele, katecheci, wreszcie osoby, 

które nie mają dzieci, ale mają pragnienie w sercu do podjęcia takiej modlitwy w intencji dzieci 

innych rodziców.          ZAPRASZAM PARAFIAN DO RÓŻY RODZICÓW ZA DZIECI! 
 

Z darem w modlitwie – ks. proboszcz 
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XXVIII NIEDZ. ZW. – 13.10. – 19 DZIEŃ PAPIESKI /kolekta parafialna/, Dzień Fatimski 
  8.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Konrada i Janinę Lyko oraz ++ rodziny i pokr. 
 

10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  
i zdrowie dla ELŻBIETY i JERZEGO KRAWCZYK z ok. 55 rocznicy ślubu oraz dary 
Ducha Św. dla córek z rodzinami, wnuków i prawnuków.  

 

14.30 – Ostatnie Nabożeństwo Fatimskie – Różaniec w int. Strażaków, Radnych, Organistów, 
Rodzin Szensztackich, Apostolatu Margaretka, Zespołu Caritas, noszących Szkaplerz 
MB, podejmujących Duchową Adopcję – procesja z figurą Matki Bożej i świecami.   

 
 

PONIEDZIAŁEK – 14.10. – Dzień Edukacji Narodowej 
17.00 – Różaniec w int. Róży Różań. B. Sklorz oraz nauczycieli i wychowawców. 
17.30 – Do MB Różań. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie 

w Rodzinach PAWELCZYK i TOMAN. 
    

WTOREK – 15.10. – Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i Dra K-ła 
17.00 – Różaniec w int. Róży Różań. R. Chmiel. 
17.30 – Do Miłos. B. za + matkę Florentynę Huć w kol. rocz. urodzin, + ojca Franciszka,  

++ rodziców Matyldę i Augustyna Tyrała, + siostrę Teresę i wszystkich ++ z ro-
dziny. 

 

ŚRODA – 16.10. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, głównej patronki Śląska 
  6.30 – Różaniec w int. Róży Różań. M. Leschik. 

  7.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie  
w rodzinie KONIECKO. 

   

CZWARTEK – 17.10. – Św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz. 
17.00 – Różaniec w int. Róży Różań. A. Kaczmarzyk. 
17.30 – Do Miłos. B. za + męża i ojca Antoniego Woś w rocz. śm. oraz ++ dziadków  

z obu stron. 
 

PIĄTEK – 18.10. – ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY 
17.00 – /Szkolna/ Do B. Op. i MBNP o błog. B., opiekę i zdrowie dla rodziny ALOJZEGO 

GRUCA. Różaniec w int. ministrantów, scholi, dzieci, młodzieży i rodziców.  
 

SOBOTA – 19.10. 
  7.30 – Różaniec w int. Starszych, Chorych i Cierpiących – Czciciele Matki Bożej. 
  8.00 – Do MB Różańc. i Szenszt. w intencji tworzącej się nowej Róży Różańcowej  

z modlitwą rodziców za dzieci oraz 30 Rodzin Szensztackich parafii. 
 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.10. – NIEDZIELA MISYJNA /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do Miłos. B. za + męża Piotra Leschik w 3 rocz. śm. i ++ z rodziny. 
 

10.00 – 1/ Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  
i zdrowie dla BARBARY i GERARDA URBAŃCZYK z ok. 30 rocznicy ślubu oraz 
potrz. łaski dla całej rodziny URBAŃCZYK, DRZYZGA i WACŁAWIK.  

 2/ Za Parafian żyjących i zmarłych budowniczych i dobrodziejów kościoła. 
 

14.30 – Różaniec Misyjny w int. mieszkańców: Centrum, Kierocia, Grucek, Marców, Kowia, 
Październi i Domów Celnych. 
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1. Wolne intencje w 2019 r.: środa 30.10. g.18.00, czwartek 31.10. g.18.00, sobota 16.11. g.8.00, 
piątek 22.11. g.17.00, czwartek 28.11. g.17.00, piątek 29.11. g.17.00, piątek 6.12. g.17.00,  
sobota 14.12. g.8.00, poniedziałek 16.12. g.17.00, wtorek 17.12. g.17.00, środa 18.12. g.17.00, 
sobota 21.12. g.8.00, wtorek 24.12. g.7.00. 
 

2. Proszę o zamawianie INTENCJI na 2020 r. za żyjących i bliskich zmarłych z Waszych 
rodzin. 

 

3. Dzisiaj Parafialna CARITAS rozprowadza Kremówki Papieskie /15 zł/. Cel akcji jest 
CHARYTATYWNY. Zamówiliśmy 250 kremówek. Przed kościołem zbiórka na Fundację 

Dzieła Nowego Tysiąclecia. Dziękuję Paniom z Zespołu Caritas za zaangażowanie w para-
fialny obchód Dnia Papieskiego ku czci Św. Jana Pawła II.  
 

4. Kolekty dzisiejsza i za tydzień na potrzeby parafii i Misji Św. Bóg Zapłać za składane  
co tydzień ofiary na ważne CELE: parafialne, diecezjalne i inne zbiórki kościelne. 

 

5. Dziś o godz. 14.30 zapraszam PARAFIAN – Czcicieli Matki Bożej na ostatnie w tym roku 
Nabożeństwo Fatimskie, figurę poniosą Strażacy OSP Wędzina, zapraszam poczty sztan-
darowe, weźmy ze sobą świece. O godz. 16.00 w kościele Św. Anny w Oleśnie spotkanie dla 
członkiń Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego i Msza św. z udziałem ks. Bisku-
pa Andrzeja Czai. Zostaną również przyjęte nowe kobiety do tej diecezjalnej wspólnoty liczą-
cej ponad 300 osób w całej diecezji. 

 

 

6. Dziękuję Paniom, które troszczą się o sprzątanie kościoła /K. Chmiel i A. Chmiel/. 
 

7. Dziękuję Mieszkańcom parafii za podzielenie się darami oraz przewiezienie ich do klasztoru 
O. Franciszkanów w Borkach i domu Sióstr Św. Józefa w Sierakowie. Dziękuję Parafianom  
za różne dary ofiarowane na stół plebanijny.  

 

8. Osobne podziękowania dla Strażaków OSP Wędzina za naprawienie dachówek na dachu  
z tyłu kościoła oraz za przygotowanie terenu do montażu ostatniej części płotu wokół terenu 
kościoła i plebanii. Strażacy zadeklarowali się też wyczyścić dachówki z tyłu kościoła z zie-
lonego nalotu /od strony południowej jest dużo wilgoci w okresie jesienno-zimowym./ 

 

9. W minionym czasie powstała w naszej parafii inicjatywa utworzenia nowej Róży Różańco-

wej Rodziców z modlitwą za swoje dzieci i dzieci pozostałych członków Róży. 
 

10. Od poniedziałku różaniec o godz. 17.00, a Msza św. o godz. 17.30. Zapraszam do wspól-
notowej modlitwy w powierzanych INTENCJACH. 

 

11. W piątek o godz. 17.00 Msza św. św. szkolna z modlitwą różańcową, po Mszy św. spotkanie 
dla bierzmowańców z kl. 8 szkoły podstawowej i 1 kl. ponadpodstawowej /11 osób/. O godz. 

20.00 w Borkach Wielkich Młodzieżowy Wieczór Franciszkański pod hasłem: Misja Specjal-

na. ZAPRASZAM młodzież, szczególnie bierzmowańców. 
 

12. W sobotę zmiana Mszy św. na godz. 8.00. 
 

13. Za tydzień Niedziela Misyjna – w naszej parafii będziemy gościć KS. JERZEGO ŁAPIŃSKIE-

GO, Misjonarza Zgromadzenia Św. Rodziny, który wygłosi Słowo Boże. O godz. 14.30  
różaniec w intencji rodzin naszej parafii o ducha misyjnego. ZAPRASZAM! 

 

14. W zakrystii możemy składać ZALECKI za naszych bliskich Zmarłych. Kartki są wyłożone 

na stoliku w przedsionku kościoła. Bóg Zapłać za Wasze ofiary wypominkowe. 


