
10 października 2021     Dzień Posłańca

Do użytku wewnętrznego



OBIETNICE MATKI BOŻEJ
Znany w historii apostoł różańca świętego i założyciel bractw różańcowych - bł.
Alan, miał otrzymać od Matki Bożej obietnice, przekazywane w tradycji zakonu
dominikańskiego: 

1. Wszyscy, którzy wiernie mi służyć będą
odmawiając różaniec otzymają szczególną łaskę. 
2. Wszystkim odmawiającym pobożnie różaniec
przyrzekam moją szczególniejszą opiekę i wielkie
łaski. 
3. Różaniec będzie najpotężniejszą bronią przeciw
piekłu, wyniszczy pożądliwości, usunie grzechy. 
4. Cnot i święt czyny zakwitną - najobftsze
zmiłowanie uzyska dla dusz od Boga; serca ludzkie
odwróci od próżnej miłości świata, a pociągnie do
miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy
wiecznych; o, ileż dusz uświęci ta modlitwa. 
5. Dusza, która poleca mi się przez różaniec - nie zginie. 
6. Ktkolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święt, rozważając równocześnie
tajemnice święt nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu bożego, nie umrze 
nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym - wytwa 
w łasce i osiągnie życie wieczne. 
7. Prawdziwi czciciele mego różańca nie umrą bez sakramentów świętch. 
8. Chcę, aby odmawiający mój różaniec, mieli w życiu i przy śmierci światło i 
pełnię łask, aby w życiu i przy śmierci uczestniczyli w zasługach świętch. 
9. Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które mnie czciły modlitwą różańcową. 
10. Prawdziwi synowie mego różańca osiągną wielką chwałę w niebie.
11. O cokolwiek przez różaniec prosić będziesz - otzymasz. 
12. Rozszerzającym mój różaniec przybędę z pomocą w każdej potzebie.
13. Uzyskałam u Syna mojego, aby wpisani do bractwa mojego różańca - mieli w 
życiu i przy śmierci za braci wszystkich mieszkańców nieba. 
14. Odmawiający mój różaniec są moimi dziećmi, a braćmi Jezusa Chrystusa, 
Syna mojego Jednorodzonego. 
15. Nabożeństwo do mego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.



Wszystkich parafan pragniemy uwrażliwić 
na wartość WSPÓLNEGO DZIAŁANIA 

przez zaproszenie do refeksji na temat 
ile udało się nam wspólnie zdziałać dzięki Posłańcom,

w ramach przygotowania „rankingu” 
najbardziej popularnych wydarzeń ewangelizacyjnych.

UZASADNIENIE:
1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):

Zamykamy się na wspólne inicjatywy. Wolimy świat własnych
prywatnych spraw. Dodatkowo pandemia utrudnia nam
podejmowanie wspólnych działań. Często nie widzimy potrzeby
podejmowania działań na rzecz innych. 

2. Ideał (Pan wzywa nas do):

Pan Bóg pragnie, byśmy współdziałali dla wspólnego dobra.
„Prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie
małodusznych, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie
cierpliwi! Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe, zawsze
usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich!

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie!” (1 Tes 5,14-17)

3. Przemiana (dlatego chcemy przyjąć postawę:)

Pragniemy pomóc ludziom w uwrażliwieniu na wartość wspólnego
działania poprzez zaproszenie do refleksji nad owocami posługi
Posłańców w ramach „rankingu” Wydarzeń przeżytych w ciągu
ostatnich lat w parafii. 

WSPÓLNE

DZIAŁANIE



DZIEŃ  POSŁAŃCA – 10 PAŹDZIERNIKA 2021  

GEST   EWANGELIZACYJNY:       

Wszyscy mieszkańcy parafi są zaproszeni do refeksji - ile

udało nam się wspólnie zdziałać dzięki Posłańcom -

odpowiadając na pytanie: 

Które Wydarzenie z ostatnich lat najbardziej zapadło mi w

pamięci? 

Prosimy zapisać jedno Wydarzenie na kartce, przynieść w

niedzielę 10 października 2021 i złożyć w koszyku pod chórem. 

GEST LITURGICZNY:  

W niedzielę Dnia
P o s ł a ń c a n a
każdej Mszy św.
będziemy modlić
się z wdzięczną
życzliwością za
dotychczasowych
Posłańców. Zostanie podany ranking 10 najbardziej
popularnych Wydarzeń w opinii parafian (z otrzymanych
kartek). 

Dla przypomnienia oto niektóre spośród 63 minionych
Wydarzeń w naszej parafi: 
Różaniec sąsiedzki, Niedziela Małżeństw, Modlitwa za
zmarłych, Dzień Niepodległości, Dzień św. Mikołaja,
Śpiewanie kolęd, Spotkanie opłatkowe, Dzień Chorego, Dzień
Kobiet, „Pączek w klatce”, Środa Popielcowa, Majowe w
rejonach, Parafalna Droga Krzyżowa po osiedlu, Nawiedzenie
Obrazu MB Częstochowskiej, Dzień Matki, Festyn parafalny... 


