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Październik to miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej. 
Codziennie w Kościołach odbywają się modlitwy różańcowe 
przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Różaniec jest 
modlitwą trudną, która wymaga od modlącego się wielkiego 
skupienia i rozważania Tajemnic, ale jednocześnie bardzo podoba 
się Matce Boskiej. Dzięki modlitwie na różańcu Maryja wyprasza 
dla nas wiele łask, m.in.  
- Tym, którzy będą pobożnie odmawiali różaniec, obiecuję szcze-
gólną opiekę. 
- Dla tych, którzy wytrwale odmawiali różaniec, zachowam pewne 
zupełnie szczególne łaski. 

- Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu, zniszczy występek i rozgromi herezje. 
- Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowa-
dzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba. 
- Ci, którzy zawierzą mi przez różaniec, nie zginą. 
- Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój różaniec, rozważając jego tajemnice, nie 
zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nie przygotowani. 
- Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła. 
- Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci 
światło Boże oraz pełnię Bożej łaski oraz będą mieli udział w zasługach błogosławionych. 
- Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały różaniec. 
- Prawdziwe dzieci mojego różańca będą się radować wielką chwałą w niebie. 
- To, o co prosić będziecie przez mój różaniec, otrzymacie. 
- Ci, którzy będą rozpowszechniać mój różaniec, otrzymają ode mnie pomoc w swych po-
trzebach. 
- Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że czciciele mego różańca będą mieli w 
świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci. 
- Ci, którzy wiernie odmawiają mój różaniec, są moimi dziećmi – prawdziwie są oni braćmi 
i siostrami mego Syna, Jezusa Chrystusa. 
- Nabożeństwo mojego różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania. 
Maryja powierzyła wyżej wymienione tajemnice bł. Alanowi de Rupe, który był wielkim 
apostołem różańca. 
Każdy człowiek sam we własnym sumieniu uzna wiarygodność obietnic Matki Boskiej. 
Obietnice pokazują nam zwykłym ludziom jak niezwykłą moc ma odmawianie modlitwy 
różańcowej, jak wiele łask możemy otrzymać za pośrednictwem Maryi i jak duże znaczenie 
powinna odgrywać w naszym życiu ta modlitwa, którą tak bardzo ukochał Swiety Jan 
Paweł II nie tylko w październiku ale każdego dnia przez całe nasze życie.  
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Msze więte 

WeekendŚ Sobota o godzinie 5Ś00pm Niedziela o godzinie 8Ś00am i 11Ś00am. 
Każdy Pierwszy Piątek Miesiąca CzuwanieŚ  
6Ś00pm – Adoracja Naj więtszego Sakramentu 

6Ś30pm – Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia 

7Ś00pm – Msza w., , Modlitwa Różańcowa,  
W tygodniu   (październik) Msze wŚ od poniedziałku do piątku tylko o godzinie 7Ś00PM 

rodaŚ 6Ś00 PM wystawienie Naj więtszego Sakramentu i Nowenna do w Józefa  
PiątekŚ 6Ś00 PM wystawienie Naj więtszego Sakramentu i Nowenna 
do Miłosierdzia  

 

Drodzy Przyjaciele Salwatorianów, 
Już za kilka tygodni Ko ciół będzie 
zanosił modlitwy za wszystkich 
zmarłych ofiarując w ich intencji w 

więto zmarłych Msze więte i nabożeństwa. 
więto Zmarłych to doskonała okazja do 

przyj cia z pomocą naszym ukochanym 
zmarłym, którzy sami sobie już pomóc nie 
mogą. Nasze modlitwy, szczególnie Msze 

więte i Nabożeństwa Listopadowe, to nie 
tylko sposób na oddanie czci zmarłym, lecz 
przede wszystkim wzywanie Bożego 
miłosierdzia dla nich. W naszym Domu 
Zakonnym w Veronie, na Wzgórzu 
Miłosierdzia, będziemy przez cały miesiąc 
listopad, codziennie ofiarować jedną Mszę 

więtą w intencji Waszych zmarłych 
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Zapraszamy wszystkich na wspólne nabożeństwa Różancowe w 
naszej kaplicy.  

 Poniedziałek, wtorek, czwartek Msza w o godzinie 7 PM po Mszy 
w różaniec. 

roda, PiatekŚ 6Ś00PM Wystawienie Naj więtszego Sakramentu/ 
różaniec o godzinie 6Ś30PM  

Niedziela— 10Ś30 AM rózaniecś 11Ś00 Msza w 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=tBYO4AMI-L5AQM&tbnid=VrOLKyKOw5U9gM:&ved=0CAcQjRw&url=https%3A%2F%2Fhomilezycie.wordpress.com%2F2013%2F10%2F01%2F&ei=MEolVILQKYK1sQSe7oGoBw&bvm=bv.76247554,d.cWc&psig=

