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KALENDARZ LITURGICZNY NA PAŹDZIERNIK
02.października - świętych Aniołów Stróżów.
04.października - św. Franciszka z Asyżu (ur. 1181 lub 1182 w Asyżu, zm. 3
października 1226 w Porcjunkuli koło Asyżu) – włoski duchowny katolicki, diakon,
założyciel zakonu franciszkanów, a pośrednio także klarysek i tercjarzy, misjonarz,
mistyk średniowieczny, stygmatyk, święty Kościoła katolickiego, uważany za
prekursora ekologii
05.października – św. Faustyny Kowalskiej (ur. 25 sierpnia 1905 w Głogowcu, zm. 5
października 1938 w Krakowie) – święta Kościoła katolickiego, zakonnica ze
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, mistyczka, stygmatyczka i wizjonerka.
Znana przede wszystkim jako głosicielka kultu Miłosierdzia Bożego i autorka
Dzienniczka, w którym opisała swoje duchowe i mistyczne doświadczenia.
07.października - Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.
17.pażdziernika – św. Ignacego Antiocheńskiego
18.października – św. Łukasza Ewangelisty – wierny towarzysz i współpracownik
Pawła Apostoła, któremu towarzyszył w wielu podróżach misyjnych. Według tradycji
wczesnochrześcijańskiej jest autorem trzeciej Ewangelii, co potwierdzają Ireneusz z
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Lyonu (ok. 130–ok. 202) i Orygenes (185–254), oraz Dziejów Apostolskich – trzeciej i
piątej księgi Nowego Testamentu; święty Kościoła katolickiego i prawosławnego.
19.października - bł. Jerzego Popiełuszki.
20.października – św. Jana Kantego, również Jan z Kęt, (ur. 23 lub 24 czerwca 1390 w
Kętach, zm. 24 grudnia 1473 w Krakowie) – prezbiter, polski święty Kościoła
katolickiego.
22.października - św. Jana Pawła II, papieża. Karol Józef Wojtyła, Urodził się 18 maja
1920 r. w Wadowicach. Został wybrany na papieża 16 października 1978 r., przyjmując
imię Jan Paweł II. Dewizą jego pontyfikatu stały się słowa Totus Tuus (Cały Twój). Jan
Paweł II umarł 2 kwietnia 2005 r., w wigilię ustanowionego przez siebie święta
Miłosierdzia Bożego. Błogosławionym został ogłoszony 1 maja 2011 r. Kanonizacja
odbyła się 27 kwietnia 2014 r. w Rzymie.

OD PSALMÓW DO RÓŻAŃCA
Październik jest miesiącem szczególnie intensywnej modlitwy różańcowej. Św. Jan
Paweł II nazwał ja modlitwą łatwą, a zarazem bogatą, maryjną, lecz o sercu
chrystologicznym. Dla wielu wierzących jest ona podstawą pobożności. Czasem może
się wydawać, że ci, którzy modlą się na różańcu i miłośnicy psalmów to dwa odmienne
światy pobożności. Tymczasem mają one ze sobą wiele wspólnego. Niewielu wie, że
różaniec był kiedyś nazwany Psałterzem dla ubogich i że jego korzenie tkwią między
innymi w stu pięćdziesięciu pieśniach Dawidowej księgi. W genezę różańca wpisane
jest
pragnienie
wypełnienie
wezwania Jezusa do modlitwy
nieustannej. Ideał ten najczęściej
próbowano
realizować
przez
odmawianie
psalmów
lub
wielokrotne powtarzanie formuł
modlitewnych.
Z
tradycji
wschodniej zazwyczaj korzystano z
wezwania „Panie Jezu Chryste,
zmiłuj się nade mną grzesznikiem”.
A począwszy od IX wieku coraz popularniejsze stało się „Zdrowaś Maryjo”.
Odmawiano je po kilkaset razy dziennie. Czasami razem z psalmami, czasami osobno, a
bywało też, że zamiast nich. Stąd wzięła się liczba sto pięćdziesiąt „zdrowasiek” – trzy
razy po pięćdziesiąt w starej wersji różańca, składającej się z tajemnic radosnych,
bolesnych i chwalebnych. Tak właśnie dzielono Psałterz, na trzy części, zawierające po
pięćdziesiąt psalmów każda. W Irlandii księgę psalmów nazwano „trzy pięćdziesiątki”.
Tam przyjął się zwyczaj odmawiania pięćdziesiąt psalmów jako modlitwy za zmarłych.
Często także taką właśnie liczbę psalmów zadawano jako pokutę za grzechy.
W średniowieczu tylko nieliczni posiadali umiejętność czytania i dostęp do Psałterza był
utrudniony, dlatego utarł się zwyczaj zastępowania psalmów najpierw Modlitwą Pańską,
a w późniejszym czasie Pozdrowieniem Anielskim. Można bez zbytniej przesady
stwierdzić, że powstanie Różańca związane jest z Psalmami. Chrześcijańska legenda
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opisująca objawienie, w którym św. Dominik otrzymał z rąk Maryi różaniec, przytacza
Jej słowa „׃Chciałabym, żebyś wiedział, że pomiędzy różnorakim orężem zawsze
największy był Psałterz Anielski, który jest kamieniem węgielnym Nowego Testamentu.
Dlatego, jeśli chcesz zdobyć zatwardziałe dusze grzeszników i zwrócić je Bogu,
odmawiaj mój Psałterz, który odtąd będzie nazywany Różańcem”. Nie są daleko od
siebie ci, którzy poprzez słowa psalmów wpatrują się w dzieło zbawienia dopełnione
w Jezusie Chrystusie i ci, którzy w modlitwie różańcowej sercem Maryi, córki
Abrahama z pokolenia Dawida, medytują tajemnice Jej Syna. Dlatego warto częściej
karmić nasze różańcowe rozważania Psałterzem. Niemal każdy werset Psalmu 22
mógłby towarzyszyć tajemnicom bolesnym Różańca, podobnie jak wiele fragmentów
modlitw zanoszonych przez psalmistę w ucisku i utrapieniu. Psalmy, które Kościół
śpiewa w okresie Wielkanocy, doskonale mogą wpisać się w rozważanie tajemnic
chwalebnych(Ps16, 30,33,105), psalmy Hallelu: 113,- 118, 136; także psalmy wielbiące
z zakończenia Psałterza 146-150. Wiele psalmów radości i nadziei może ożywić
pozostałe części Różańca. Jest ich tyle, że nie sposób wszystkich wymienić. Warto
poszukać samemu. Wystarczy otworzyć Psałterz, by odnaleźć piękną księgę
październikowych rozważań. Różaniec w formie, jaka przyjęła się w najbardziej
rozpowszechnionej praktyce, zatwierdzonej przez władze kościelne, wskazuje tylko
niektóre spośród tak licznych tajemnic życia Chrystusa. Taki wybór podyktował
pierwotny schemat tej modlitwy, nawiązując do liczby stu pięćdziesięciu Psalmów. Aby
rozwinąć chrystologiczny wymiar Różańca, stosowne byłoby uzupełnienie, które
pozostawione swobodnemu wyborowi jednostek i wspólnot pozwoliłoby objąć także
tajemnice życia publicznego Chrystusa między chrztem w Jordanie a męką. W tych
właśnie tajemnicach kontemplujemy ważne aspekty Osoby Chrystusa jako tego, kto
definitywnie objawił Boga. On jest Tym, który ogłoszony przy chrzcie umiłowanym
Synem Ojca zwiastuje nadejście Królestwa, świadczy o nim swymi czynami,
obwieszcza jego wymogi. To w latach życia publicznego misterium Chrystusa objawia
się ze specjalnego tytułu jako tajemnica światła»׃Jak długo jestem na świecie, jestem
światłością świata» (J9,5) Aby Różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać
streszczeniem Ewangelii, jest zatem stosowne, żeby po przypomnieniu Wcielenia
i ukrytego życia Chrystusa (tajemnice radosne), a przed zatrzymaniem się nad
cierpieniami męki (tajemnice bolesne) i nad tryumfem zmartwychwstania (tajemnice
chwalebne) rozważać również pewne momenty życia publicznego o szczególnej wadze
(tajemnice światła). To uzupełnienie o nowe tajemnice, w niczym nie szkodząc
żadnemu z istotnych aspektów tradycyjnego układu tej modlitwy ma sprawić, że będzie
ona przeżywana w duchowości chrześcijańskiej z nowym zainteresowaniem jako
rzeczywiste wprowadzenie w głębię Serca Jezusa Chrystusa, oceanu radości, światła
i chwały. Rodzina, która się modli zjednoczona, zjednoczona pozostaje. Różaniec
święty zgodnie z dawną tradycją jest modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu
się rodziny. Kierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej członkowie odzyskują również
na nowo zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazywać solidarność,
wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z przymierzem miłości odnowionym przez Ducha
Bożego.
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OFERTA BIBLIOTEKI
Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach zaprasza dzieci i seniorów do udziału w
projekcie: "Moja mała ojczyzna", realizowanego w ramach projektu:" Wspieramy
rozwój", zorganizowanego przez Darczyńcę CEDROB S.A.
Celem projektu jest wzmocnienie więzi mieszkańców z najbliższym otoczeniem,
pielęgnowanie zwyczajów i obrzędów oraz poznawanie historii naszego kraju.
Zapraszamy na zajęcia w każdy październikowy poniedziałek o godzinie 16.00 do
Gminnego Ośrodka Kultury.
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza dzieci i seniorów do udziału w projekcie:
"Od juniora do seniora", realizowanego z Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu,
jest to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności wpierany przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce i sieć Ośrodków "Działaj Lokalnie". Nasz projekt ma na
celu zainicjowanie aktywności społecznej wśród mieszkańców naszej Gminy,
organizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu oraz umocnienie więzi
między poszczególnymi pokoleniami. Zajęcia będą przeprowadzane w każdą
październikowa środę o godzinie 16.00.
Tematami zajęć jakie będziemy będą:
-warsztaty kulinarne,
-warsztaty wzmocnij ciało i ducha,
- uczymy się od siebie,
- młodzi informatycy.
12 października zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy na zakończenie
projektu :"Moja mała ojczyzna", realizowanego w ramach projektu: "Wspieramy
rozwój", zorganizowanego przez Darczyńcę CEDROB S.A.
Zagra dla was Kapela Janicek, a na wszystkich przybyłych gości czeka smaczny
poczęstunek.
Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach i filia w Rudnikach przyłączyła się do
kampanii społecznej MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK, przypominającej o
korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych
miesięcy życia dziecka.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej biblioteki, gdzie Mały Czytelnik otrzyma
Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę „Pierwsze wiersze” w prezencie oraz Kartę
Małego Czytelnika do zbierania bibliotecznych naklejek. W pakiecie startowym
dostaniecie Państwo też broszurę „Książką połączeni czyli o roli czytania w życiu
dziecka”. Projekt dotyczy dzieci z rocznika 2015.Zapraszamy do naszych bibliotek.
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