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Październik 2019: Rozpoczyna się październik. W tym czasie Kościół zachęca nas do brania 

udziału w nabożeństwach różańcowych. Różaniec jest jedną z najbardziej popularnych modlitw 

na świecie. Jej propagatorem w XV w. był dominikanin, bł. Alanus a la Roche. Ustalił nazwę 

„Psałterz Maryi”, jak też i liczbę 150 Zdrowaś, które podzielił na dekady (dziesiątki), każda 

przeplatana Modlitwą Pańską. W 1464 r. ukazała mu się Maryja. Poleciła mu propagować 

w swym imieniu różaniec i zakładać bractwa różańcowe. Przekazała mu również 15 obietnic 

dla tych, którzy będą odmawiać różaniec: 

1.    Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego, otrzyma wyjątkowe łaski. 

2.    Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać 

różaniec. 

3.    Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków. 

4.    Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla 

dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy 

wiecznych. 

5.    Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie. 

6.    Ktokolwiek będzie odmawiał różaniec i odda się rozmyślaniu nad jego świętymi tajemnicami, 

nigdy nie będzie pokonany przez niepowodzenia. Bóg nie będzie karał w swojej sprawiedliwości, nie 

zginie śmiercią niespodziewaną, jeżeli będzie sprawiedliwym, wytrwałym w łasce Bożej i będzie 

godnym życia wiecznego. 

7.    Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca – nie umrze bez sakramentów 

Kościoła. 

8.    Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski. 

9.    Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego. 

10.    Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie. 

11.    Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca. 

12.    Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach. 

13.    Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli 

za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci. 

14.    Wszyscy, którzy odmawiają różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa 

Chrystusa. 

15.    Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba. 

Papieska intencja modlitewna na październik: Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę 
misyjną w Kościele. 

Intencja parafialna: W intencji chorych i cierpiących, aby miłosierny Bóg, był ich umocnieniem 

i uzdrowieniem. 
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INTANCJE  MSZY  ŚWIĘTYCH  NA PAŹDZIERNIK: 

2.10: Rochdale 10.00:  --  --   

3.10: Oldham 18.00:  + Jan Umecki – 48 rocz. śm.  ( od córki z rodziną ) 

4.10: Rochdale 19.00:  Dziękczynno błagalna z podziękowaniem za odebrane łaski oraz o szczęśliwe 

rozwiązanie i zdrowie dziecka ( od Agaty i Łukasza ) 

6.10: Rochdale 10.00:  Dziękczynno błagalna w 2 rocz. ślubu Haliny i Krzysztofa 

         Oldham 12.30:  + Karol, Sylwester Byś ( od żony ) 

9.10: Rochdale 10.00:  --  -- 

10.10: Oldham 18.00:  + Katarzyna, Andrzej Jaworscy  

11.10: Rochdale 19.00  + Jarosław Ukleja, Zbigniew Wojciak  ( od wnuczki z mężem i prawnuków ) 

13.10: Rochdale 10.00:  + Lucjan Graczyk  3 rocz. śm. ( od żony i dzieci ) 

           Oldham 12.30:   + Jan Talaga  ( od córek z rodzinami ) 

16.10: Rochdale 10.00:  --  -- 

17.10: Oldham 18.00:  Janina, Józef  Petrykowie 

18.10: Rochdale 19.00:  + Leokadia i Roman Barszcz, + Władysława Grzesiak  ( od rodz. Barszczewskich ) 

20.10: Rochdale 10.00:  + Ks. Edward Soska ( od rodz. Niechciał ) 

           Oldham 12.30: O Boże bł. i zdrowie dla Marii Białek w 99 urodziny ( od rodziny )  

23.10: Rochdale 10.00:  -- -- 

24.10: Oldham 18.00:  + Jan Talaga 32 rocz. śm.  ( od córek z rodzinami ) 

25.10: Rochdale 19.00: + Tadeusz Sobolewski – o spokój duszy  ( od rodziny ) 

27.10: Rochdale 10.00:  + Marianna Dróżdż 10 rocz. śm.  ( od córki i wnuczki ) 

           Oldham 12.30:  + Jan Jankowski,  rocz. śm.  ( od żony ) 

30.10: Rochdale 10.00: --  -- 

31.10: Oldham 18.00: + Helena Talaga ( od córek z rodzinami ) 

Ogłoszenia duszpasterskie: 

 Nabożeństwa różańcowe w każdą niedzielę w Rochdale o 9.40; w Oldham o 12.10 oraz w czwartki 

w POK Oldham o 18.00 i piątki w Rochdale o 18.30. Msze Św. bezpośrednio po różańcu. 

 Tegoroczny XIX Dzień Papieski pod hasłem – Wstańcie, Chodźmy obchodzimy niedzielę 13.10  i 

wspieramy ofiarami stypendialne Dzieło Nowego Tysiąclecia dla dzieci młodzieży ( druga kolekta). 

 W dalszym ciągu przypominam z zgłaszaniu do Sr. Natalii dzieci na przygotowanie do Pierwszej  

Komunii Św. Katecheza w POK Oldham w soboty o godz. 13.20 

 Proszę o zgłaszanie w zakrystii po Mszy Św. kandydatów do Bierzmowania na rok 2020. 

 W niedzielę 28.10 wspieramy Papieskie Dzieło Misyjne ( druga kolekta ). 

 Dziękujemy organizatorom  za zorganizowanie zabawy w POK Rochdale. 

 Prosimy o pomoc w obsłudze projektora do wyświetlania pieśni w kościele Św. Patryka w Oldham. 

 W sobotę 9.11 od godz. 13.00 w POK Oldham odbędzie się Bal Wszystkich Świętych dla dzieci. 

Zgłoszenia i bilety ( £3 ) u Marzeny,  tel. 07476032983 lub w niedziele po mszy św.  Zapraszamy 

też do współpracy w przygotowaniu i prosimy o donacje pieniężne, zabawki (nowe) ciasta, napoje… 

 W dniach 21.10 - 25.10 ks. Wojciech będzie nieobecny w Parafii, w związku z tym nie będzie mszy 

św. w środę rano (23.10).  W czwartek i piątek msze św. odprawi ksiądz z Manchester.  

 Najbliższe kursy dla narzeczonych odbędą  się: w sobotę 16 listopada w Preston w Centrum 

Parafialnym św. Marii Goretti, Gamull Lane Preston PR2 6SJ. Zapisy - tel. 07970754208 oraz 

 w sobotę 23 listopada w Bolton w Centrum Parafialnym 180 High Street BL36PL . Godz..10.00-

18.00 Kontakt i zapisy: mail: bolton@pcmew.org 

Przypominam, że narzeczeni powinni zgłosić się w sprawie załatwień formalności minimum 6 

miesięcy przed datą ślubu. 

 Solenizantom miesiąca oraz wszystkim obchodzącym urodziny lub jubileusze rodzinne życzymy 

błogosławieństwa Bożego i polecamy w modlitwie. 

 

MARYJO,  KRÓLOWO  RÓŻAŃCA  ŚWIĘTEGO  MÓŁ SIĘ  ZA  NAMI ! 
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