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INTENCJA PAPIESKA NA LISTOPAD 2022 
Aby dzieci, które cierpią – te, które żyją  

na ulicy, ofiary wojen, sieroty – miały dostęp  
do edukacji i mogły na nowo zaznać  

uczucia ze strony rodziny 

INTENCJA NASZEJ WSPÓLNOTY 
NA LISTOPAD 2022 
 
Za dusze w czyśćcu cierpiące 

Stałe intencje wspólnoty Żywego Różańca na Służewie 

▪ w intencji Ojca Świętego, za misje oraz w intencjach własnych 
▪ o rozkwit modlitwy różańcowej, wspólnot Żywego Różańca i tryumf Niepokalanego 

Serca Maryi 
▪ o nawrócenie grzeszników, o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci 
▪ o łaskę czystych serc oraz dobrych obyczajów dla wszystkich ludzi 
▪ o wypełnienie przez Polaków Jasnogórskich Ślubów Narodu 
▪ o rozkwit kultu cudownego obrazu Niepokalanej Królowej Różańca na Służewie 
▪ o jak najlepsze owoce kanonizacji Jana Pawła II w Polsce i na świecie 
▪ o rozwój kultu błogosławionego ojca Michała Czartoryskiego na Służewie,  

w Archidiecezji i w całym Kościele 
▪ o obfite owoce beatyfikacji Stefana kardynała Wyszyńskiego, matki Elżbiety Róży 

Czackiej i Pauliny Jaricot dla Kościoła w Polsce i dla całej Ojczyzny 

Najbliższe comiesięczne spotkanie Żywego Różańca 
 

niedziela, 4 grudnia 2022 
14.00 – Msza w intencji Żywego Różańca (w kościele) 
15.00 – spotkanie w auli o. Jacka Woronieckiego 

Intencje Mszy świętych na Służewie w najbliższych tygodniach 

▪ sobota, 12 XI, godz. 18.00 – za śp. o. Witolda Słabiga OP w dniu jego imienin 

▪ niedziela, 13 XI, godz. 8.00 – za śp. Jana Bogdewicza, członka ŻR, w miesiąc po śmierci 

▪ piątek, 18 XI, godz. 18.00 – za śp. o. Stanisława Przepierskiego OP w 2. rocznicę jego śmierci 

▪ sobota, 3 XII, godz. 12.00 – o nawrócenie grzeszników oraz o ochronę życia od naturalnego 

poczęcia do naturalnej śmierci 

▪ sobota, 3 XII, godz. 19.30 – we wszystkich sprawach przedstawionych MB Żółkiewskiej 

▪ niedziela, 4 XII, godz. 14.00 – za żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca 



 

Informacje i ogłoszenia 

1. Bardzo dziękuję za włączenie się w udział w promocji Żywego Różańca w niedzielę, 16 
października. Kilka osób zdecydowało się podzielić krótkim świadectwem w ramach 
ogłoszeń parafialnych, kilka osób pomagało też w zbieraniu zgłoszeń. Z radością infor-
muję, że w tę jedną niedzielę do grona deklarujących chęć modlitwy różańcowej w na-
szej wspólnocie zgłosiło się aż 90 nowych osób. Dzięki temu uzupełniliśmy brakujące 
osoby w dotychczas istniejących różach i stworzyliśmy nową różę pod wezwaniem św. 
Filomeny. To wielka łaska od Matki Bożej! 

2. Osoby, które są w naszej wspólnocie od dłuższego czasu, a nie mają legitymacji po-
twierdzającej ich członkostwo w Żywym Różańcu (lub ją utraciły), proszę o kontakt ze 
mną (telefonicznie lub mailowo) do dnia 13 listopada. Będziemy przygotowywać legity-
macje na 8 grudnia. 

3. Przypominam o składce związanej z udziałem w Żywym Różańcu w wysokości 5 zł               
za miesiąc, czyli 60 zł za rok. Uzyskane w ten sposób środki, zgodnie ze statutem Żywego 
Różańca, są przeznaczane na wsparcie dzieła misyjnego, a także na zamawianie w imie-
niu wspólnoty Żywego Różańca intencji mszalnych. W sprawie uregulowania składek 
proszę kontaktować się z naszym skarbnikiem przy okazji comiesięcznych spotkań Ży-
wego Różańca. 

4. Bardzo zachęcam do wspólnej modlitwy różańcowej w kaplicy Matki Bożej Żółkiew-
skiej, którą codziennie odmawia nieliczne grono parafian: po Mszy sprawowanej o godz. 
8.00, następnie o godz. 11.30 oraz po Mszy sprawowanej w kościele o godz. 12.00. Cho-
ciaż nie są to nabożeństwa różańcowe przed wystawionym Najświętszym Sakramentem 
i nie przewodniczy im kapłan, warto – w miarę możliwości – brać udział w tej wspólnej 
modlitwie przed obliczem Matki Bożej. 

5. W listopadzie w naszym kościele nabożeństwa różańcowe od poniedziałku                          
do soboty są odprawiane o godz. 17.20, a w niedzielę po Mszy sprawowanej o godz. 
8.00. W tym miesiącu na nabożeństwach będą także odczytywane kolejne imiona i na-
zwiska naszych bliskich zmarłych, zgłoszonych do nas na kartkach wypominkowych. Za-
chęcam do modlitwy w ich intencji! 

6. Już od 28 listopada w naszym kościele od poniedziałku do soboty szczególna Msza o 
Matce Bożej, sprawowana o godz. 6.00 rano – Roraty. Wcześniej, o godz. 5.40, modlitwa 
śpiewem Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia. 

7. Mamy możliwość udostępnienia za darmo archiwalnych numerów miesięcznika „Ró-
żaniec”, wydawanego przez siostry loretanki; zainteresowanych proszę o kontakt bez-
pośrednio ze mną. 

8. Przypominam o planowanej przez nas pielgrzymce naszej służewskiej wspólnoty Ży-
wego Różańca do Gietrzwałdu, Stoczka Klasztornego i Świętej Lipki w terminie 17-18 
czerwca 2023 r.; już teraz warto zanotować termin tej pielgrzymki w swoim kalendarzu. 

o. Michał Szałkowski OP 



 

Najbliższe zaproszenia maryjne i różańcowe 

 wtorek, 8 listopada 2022, godz. 10.00 (aula o. Jacka Woronieckiego) – spotkanie           
z p. Agatą Judycką na temat tzw. kręgów różańcowych, działających przede wszystkim 
we Francji, założonych przez dominikanów, zaaprobowanych i pobłogosławionych 
przez generałów naszego Zakonu  

 niedziela, 13 listopada 2022 – Dzień Fatimski w naszym kościele; o godz. 16.00 na-
bożeństwo różańcowe i modlitwa litanią do błogosławionych Dzieci Fatimskich (nie bę-
dzie procesji), natomiast o godz. 17.00 niedzielna Msza święta 

 czwartek, 17 listopada 2022, godz. 19.00 – wykład z cyklu Oto Matka twoja: Maryja 
w życiu i duszpasterstwie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego wygłosi p. Iwona Czarcińska 
z Instytutu Prymasowskiego, jedna z najbliższych współpracownic Prymasa 

 sobota, 3 gudnia 2022, w godz. 11.00-12.00 – czuwanie pierwszosobotnie w na-
szym kościele, a o godz. 12.00 Msza wotywna o Matce Bożej; wieczorem, po Mszy                     
o godz. 19.30, modlitwa śpiewem Akatystu ku czci Matki Bożej 
 

Odpusty różańcowe 

Odpust to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do 
winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod określonymi warun-
kami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i pra-
womocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych. Każdy 
wierny może uzyskiwać odpusty dla siebie lub ofiarować je za zmarłych (KKK 1471). 

Odpust zupełny możemy uzyskać wówczas, gdy modlitwę różańcową odmawiamy w 
kościele, w miejscu publicznych modlitw, w rodzinnym gronie, we wspólnocie zakonnej 
lub w pobożnym stowarzyszeniu. 
Dla uzyskania odpustu zupełnego należy odmówić w całości przynajmniej jedną z czte-
rech części różańca (pięć tajemnic określonej części). Medytacji nad tajemnicami ró-
żańcowymi musi towarzyszyć modlitwa ustna. Podczas publicznego odmawiania ró-
żańca muszą być – w sposób dla danego miejsca właściwy – zapowiadane poszczególne 
tajemnice. W przypadku gdy modlitwę różańcową odmawiamy sami, wystarcza, że re-
cytujemy modlitwy i że towarzyszy temu rozważanie stosownych tajemnic.  
Pozostałe warunki dla uzyskania każdego odpustu zupełnego: 
• należy być w stanie łaski uświęcającej, a gdy trzeba, przystąpić do sakramentu pokuty 
• przyjąć Komunię świętą 
• wykluczyć wszelkie przywiązanie do grzechu, nawet powszedniego, tzn. tolerowanie 
u siebie złych przyzwyczajeń lub dobrowolne trwanie w jakimś nałogu 
• odmówić modlitwę w intencjach papieskich (np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo) 

Gdy modlitwie różańcowej towarzyszą inne okoliczności, Kościół wtedy mówi o udzie-
leniu odpustu cząstkowego. 

 



 

Przypominam, że oprócz odpustów związanych z 

modlitwą różańcową, które możemy zyskiwać 

codziennie, szczególnie w czwartek, 8 grudnia 

2022, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

Matki Bożej, wszyscy członkowie Żywego Ró-

żańca mogą uzyskać odpust zupełny pod zwy-

kłymi warunkami: brak przywiązania do jakiego-

kolwiek grzechu (nawet powszedniego), stan ła-

ski uświęcającej, przyjęcie Komunii świętej i mo-

dlitwa w intencjach papieskich (Ojcze nasz, Zdro-

waś Maryjo i Chwała Ojcu).  

 

Kontakt 

zywy.rozaniec.sluzew@gmail.com 
 

Duszpasterz wspólnoty  

Żywego Różańca na Służewie 

o. Michał Szałkowski OP 

tel. 692 046 738 

michal.szalkowski@dominikanie.pl 
 

Koordynator wspólnoty 

p. Elżbieta Gajowniczek 

tel. 22 843 73 80 

ŚWIĘCI ZAKOCHANI W RÓŻAŃCU 

 
Wśród świętych Kościoła jest wielu czcicieli różańca.  
Św. o. Pio zasypiał z różańcem w dłoni. Powiedział kiedyś: „Kochajcie Maryję i starajcie się, 
by Ją kochano. Odmawiajcie zawsze Jej różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan 
spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to zawsze. Jest to modlitwa do Tej, która odnosi 
triumf nad wszystkim i nad wszystkimi”. Św. Filip Neri nawet w nocy nie rozstawał się                        
ze swoim różańcem, a św. Franciszek Salezy i św. Joanna de Chantal ślubem zobowiązali się 
do codziennego odmawiania różańca. Św. Jan Maria Vianney powiedział, że „jedno nawet 
Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem”. 
Św. Agnieszce z Montepulciano w czasie odmawiania tajemnicy Wniebowzięcia NMP ukazała 
się Matka Boża z Dzieciątkiem i pozwoliła jej potrzymać Dzieciątko na rękach. Św. Róża z Limy 
nazywała modlitwę różańcową „szyciem sukni dla Matki Bożej”, wyliczając kolejno, z jakich  
i ilu modlitw ma się składać każda z części Jej okrycia. Św. Jan Macías od dzieciństwa codzien-
nie odmawiał pierwszą część różańca za dusze w czyśćcu, drugą o nawrócenie grzeszników           
i trzecią o rozszerzenie wiary katolickiej. 

źródło: stacja7.pl 

W KOLEJNYCH MIESIĄCACH 

czwartek, 8 grudnia 2022 (uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP), godz. 18.00 – 

Msza w dolnym kościele, połączona z przyjęciem nowych członków do Żywego Różańca 

w naszej parafii; szczegóły podamy na comiesięcznym spotkaniu w niedzielę, 4 grudnia 

niedziela, 8 stycznia 2023 – o godz. 12.30 Msza święta w kościele w intencji Żywego Ró-

żańca, a po niej (ok. godz. 13.30) spotkanie świąteczne (aula o. Jacka Woronieckiego) 
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