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Październik miesiącem różańca świętego 
 

Odmawiajcie codziennie różaniec, aby 
uprosić pokój dla świata.  

Módlcie się i ofiarujcie za grzeszników. 
Mówcie często, zwłaszcza,  
gdy będziecie ponosić ofiary:  

„O Jezu, czynię to z miłości do Ciebie i za 
nawrócenie grzeszników”.  
Moje Niepokalane Serce  

będzie Waszą ucieczką i drogą,  
która zaprowadzi Was do Boga. 

Słowa Matki Bożej wypowiedziane podczas 
objawień w Fatimie  

od 13 maja do 13 października 1917 r. 

 

Nabożeństwo różańcowe dla dzieci /poniedziałek-piątek/  
o godzinie 16.00, dla dorosłych /codziennie/ po Mszy św.  

o godz. 17.00 a w niedzielę po Mszy św. o godz. 15.00. Każdego 
dnia modlitwa różańcowa w naszym kościele parafialnym  

również o godzinie 20.30. 



Betlejemka, Gazetka Parafii Narodzenia Pańskiego w Pajęcznie, nr 4/2020 Strona 2 

 

 
   Modlitwa „Pod Twoją obronę”, odmawiana po każdym Ró-
żańcu, jest najstarszą modlitwą do Matki Bożej. Już w pierwszych 
wiekach prześladowani chrześcijanie u Matki Pana Jezusa szukali 
ratunku. 
   Proponujemy, by ta modlitwa w tym roku, kiedy świat ogarnięty 
jest pandemią, była myślą przewodnią nabożeństw różańcowych. 
Dzieci będą poznawać cudowne obrazy Matki Najświętszej  
i związane z nimi miejsca w Polsce, gdzie ludzie wypraszali ratu-
nek dla swoich rodzin i parafii, gdy kraj nawiedzały różnego ro-
dzaju epidemie. 
 

Pod Twoją obronę uciekamy się,  
święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami 

racz nie gardzić w potrzebach naszych, 
ale od wszelakich złych przygód 

racz nas zawsze wybawiać,  
Panno chwalebna i błogosławiona. 

O Pani nasza, Orędowniczko nasza, 
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. 

Z Synem swoim nas pojednaj, 
Synowi swojemu nas polecaj, 

swojemu Synowi nas oddawaj. 
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   Nowe wezwania litanii loretańskiej, wprowadzone w języku ła-
cińskim przez Stolicę Apostolską 20 czerwca 2020 r., będą odtąd 
brzmiały w języku polskim Matko miłosierdzia (po Matko Ko-
ścioła), Matko nadziei (po Matko łaski Bożej), Pociecho migran-
tów (po Ucieczko grzesznych). 

   Zaznaczono, że wezwania Matko miłosierdzia, które w polskiej 
wersji Litanii już było w użyciu po wezwaniu Matko łaski Bożej, 
odtąd będzie znajdować się w nowym miejscu. 

„Nie można dokładać dodatkowych wezwań np. Królowo świata, tylko dla 
dokończenia symetrycznej frazy melodycznej” - zwrócił uwagę sekretarz Ko-
misji KEP ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ks. Dominik 
Ostrowski. 

   Podkreślił, że w litaniach priorytetem jest tekst modlitwy, a nie 
melodia, dlatego „należy promować lub komponować takie me-
lodie litanii, które nie zakładają parzystej liczby wezwań”. 

   Nowe brzmienie litanii loretańskiej obowiązuje z dniem podję-
cia uchwały, tzn. od 28 sierpnia 2020 r. W obecnym kształcie Li-
tania loretańska ma 55 wezwań do Matki Bożej. 

   Litania loretańska nazywana jest także litanią do Najświętszej 
Maryi Panny. Pierwsza wersja tego rodzaju modlitwy powstała  
w XII wieku we Francji, nie zachowała się. Utrwaliła się wersja 
używana od pierwszej połowy XVI wieku w Loreto. Stąd nazwa 
litania loretańska. W 1587 roku papież Sykstus V związał z jej 
odmawianiem przywilej odpustu. W roku 1631 zakazano wpro-
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wadzania wszelkich zmian w litanii bez zezwolenia Stolicy Apo-
stolskiej, co wpłynęło na jej ujednolicenie i upowszechnienie. 

Konferencja Episkopatu Polski 

 

PATRON MIESIĄCA   
 

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus 

   Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, zwa-
na także Małą Tereską albo Teresą z Li-
sieux, urodziła się w Alencon (Norman-
dia) 3 stycznia 1873 r. jako dziewiąte 
dziecko Ludwika i Zofii. Kiedy miała 4 la-
ta, umarła jej matka. Wychowaniem 
dziewcząt zajął się ojciec. Teresa po 

śmierci matki obrała sobie za Matkę Najświętszą Maryję Pannę. 
W tym samym roku ojciec przeniósł się z pięcioma swoimi cór-
kami do Lisieux. W latach 1881-1886 Teresa przebywała tam  
u sióstr benedyktynek, które w swoim opactwie prowadziły szko-
łę z internatem dla dziewcząt.25 marca 1883 r. dziesięcioletnia 
Teresa zapadła na ciężką chorobę, która trwała do 13 maja. Jak 
sama wyznała, uzdrowiła ją cudownie Matka Boża. W roku 1884 
Teresa przyjęła Pierwszą Komunię Świętą. Odtąd przy każdej 
Komunii świętej powtarzała z radością: „Już nie ja żyję, ale żyje 
we mnie Jezus”. W pamiętniku zapisała, że w czasie pasterki  
w noc Bożego Narodzenia przeżyła „całkowite nawrócenie”. Po-
stanowiła zupełnie zapomnieć o sobie, a oddać się Jezusowi  
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i sprawie zbawienia dusz. Zaczęła odczuwać gorycz i wstręt do 
przyjemności i ponęt ziemskich. Ogarnęła ją tęsknota za modli-
twą, rozmową z Bogiem. Odtąd zaczęła się jej wielka droga ku 
świętości. Miała wtedy zaledwie 13 lat.  

   Kiedy Teresa miała 15 lat, zapukała do bramy Karmelu, pro-
sząc o przyjęcie. Przełożona jednak, widząc wątłą i bardzo młodą 
dziewczynę, nie przyjęła Teresy. Jej marzenie spełniło się dopiero 
po roku. Zaraz przy wejściu do klasztoru uczyniła postanowienie: 
„Chcę być świętą”. W styczniu 1889 r. odbyły się jej obłóczyny  
i otrzymała imię: Teresa od Dzieciątka Jezus i od Świętego Obli-
cza. Jej drugim postanowieniem było: „Przybyłam tutaj, aby 
zbawiać dusze, a nade wszystko, by się modlić za kapłanów”.  
W roku 1890 złożyła uroczystą profesję zakonną. 

   W  życiu zakonnym zadziwiała jej dojrzałość duchowa. Starała 
się z miłości do Jezusa doskonale spełniać wszystkie, nawet naj-
mniejsze obowiązki. Ta droga do doskonałości została później 
nazwana „małą drogą dziecięctwa Bożego”. Widząc, że miłość 
Boga jest zapomniana, oddała się Bogu jako 
ofiara za zbawienie świata. Swoje przeżycia  
i cierpienia opisała w księdze „Dzieje duszy”. 

   Mając zaledwie 24 lata zachorowała na 
gruźlicę. 30 września 1897 roku zmarła, za-
powiedziawszy: „Chcę, przebywając w niebie, 
czynić dobro na ziemi. Po śmierci spuszczę 
na nią deszcz róż”. Pius XI beatyfikował ją  
w 1923 r., a już dwa lata później - kanonizował. Teresa jest także 
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Nie powinniśmy pracować nad tym, aby stać się świętymi,  
ale starać się tylko o to, aby sprawić Bogu radość. 

 

 

    
   W tym miesiącu organizujemy konkurs dla dzieci i młodzieży, na 
najpiękniejszy różaniec papieski pt.,, Św. Jan Paweł II miłośnik różańca”. 
Różańce należy wykonać ręcznie z różnych materiałów, obowiązkowo  
w sercu różańca trzeba umieścić w wizerunek bądź herb św. Jana Pawła, 
aby podkreślić że różaniec jest papieski.  

   Różańce składamy do 23 października w zakrystii kościoła.  
25 października w niedzielę po Mszy świętej o godzinie 10.30 
wybierzemy najpiękniejsze różańce i rozdamy nagrody. 

 

główną patronką misji katolickich. W 1999 r. Jan Paweł II ogło-
sił św. Teresę doktorem Kościoła. Jej wspomnienie liturgiczne 
obchodzimy w Kościele 1 października. 

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus podpowiada: 
 

Świętość nie jest w tej lub owej praktyce, polega ona  
na usposobieniu serca, które sprawia, że jesteśmy małymi i 

pokornymi  
w objęciach Boga, uznającymi swoją słabość  

i ufającymi do zuchwalstwa Jego ojcowskiej dobroci 
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KORONKA DO ANIOŁÓW STRÓŻÓW 
(do odmawiania na różańcu) 

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, 
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. 
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. 
Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wie-
ków. Amen. 

na dużych paciorkach 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi 
Świętemu  
- w Aniołach Stróżach wszystkich 
ludzi świata. 

na małych paciorkach 

Bądź uwielbiony Boże  
- w Aniołach Stróżach wszystkich 
ludzi świata. 

na zakończenie (3 razy) 

Dla wstawiennictwa Aniołów Stróżów wszystkich 
ludzi świata,  
Panie nieba i ziemi,  
ulituj się nad nami i ulituj się   nad światem. 
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