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WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH ROK A

Kalendarz liturgiczny

Ewangelia : J 14, 1 – 6

2 LISTOPADA 2008 r. – NIEDZIELA
WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

W

LITURGIA SŁOWA:
Hi 19,1.23-27a
PSALM 27
1 Kor 15,20-24 a.25-28
Łk 23,44-46.50.52-53;24,1-6 a

domu Ojca mego jest mieszkań
wiele. Gdyby tak nie było, to bym
wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję
wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was
do siebie.

…Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i humor
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej

IMIENINY: Jerzego, Małgorzaty, Ambrożego

3 LISTOPADA 2008 r. – PONIEDZIAŁEK
IMIENINY: Cezarego, Huberta, Sylwii
LITURGIA SŁOWA:
Flp 2,1-4
PSALM 131
Łk 14,12-14
4 LISTOPADA 2008 r. – WTOREK
IMIENINY: Karola, Heleny, Franciszka
LITURGIA SŁOWA:
Flp 2,5-11
PSALM 22
Łk 13,18-21
5 LISTOPADA 2008 r. – ŚRODA
IMIENINY: Dominika, Elżbiety, Marka
LITURGIA SŁOWA:
Flp 2,12-18
PSALM 27
Łk 14,25-33

tak szybko stad odchodzą jak drozd milkną w lipcu
jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon
żeby widzieć naprawdę zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się nie umierać
kochamy wciąż za mało i stale za późno …
fragment wiersza ks. Jana Twardowskiego „ Śpieszmy się ...”

Różaniec za zmarłych
polecanych w wypominkach listopadowych
codziennie o godz. 17.00
Msza św. wypominkowa o godz. 17.30

6 LISTOPADA 2008 r. - CZWARTEK
IMIENINY: Hieronima, Feliksa, Krystyny
LITURGIA SŁOWA:
Flp 3,3-8a
PSALM 105
Łk 15,1-10
7 LISTOPADA 2008 r . – PIĄTEK
IMIENINY: Antoniego, Longina
LITURGIA SŁOWA:
Flp 3, 17-4,1
PSALM 122
Łk 16,1-8
8 LISTOPADA 2008 r. – SOBOTA
IMIENINY: Józefa, Klaudiusza, Bożydara
LITURGIA SŁOWA:
3 J 5-8
PSALM 112
Łk 18,1-8

Pamiętaj że będziesz
spoczywał na wieki
Cmentarz – miejsce
wiecznego spoczynku.
Pierwsi rodzice w raju
zgrzeszyli.
Zerwali owoc z drzewa
zakazanego.
Zostali wygnani
z raju.
Pozbyli się radości.
Do mężczyzny Bóg
powiedział: ,,bo prochem
jesteś i w proch
się obrócisz !’’
W trudzie Adamie
będziesz zdobywał
pożywienie dla siebie,
po wszystkie dni
twego życia.
Przyszła śmierć,
przyszło rozstanie
na ziemi.
Cmentarz na Firleju
powstał w okresie
II wojny światowej.
To hitlerowcy zabĳali
tu – niewinnych Polaków.
Miejsce, gdzie spoczywa
obecnie dużo ludzi.
Potraﬁmy się kulturalnie
zachowywać na miejscu
wiecznego spoczynku.
Cmentarz – to zaduma,
miejsce święte.
Nie palimy papierosów,
miejsce poświęcone.
Zachowujemy powagę
ciszę dla tych, których
kochaliśmy za życia.
I ty spoczniesz
na tym cmentarzu.
Zaśpiewają ci –
,, Reguiem aeternam
dona ei Domine
et lux perpetua
luceat ei. ‘’
Wieczny odpoczynek racz
im dać Panie, a światłość
wiekuista niech im świeci
na wieki wieków.
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Stefan Suwała

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Uroczystość Wszystkich Świętych ma w swoim założeniu rozpalić
w nas tęsknotę za innym życiem. Ma uczyć szukania świętości zarówno u tych,
którzy już zakończyli swoje ziemskie życie, jak i w tych, którzy żyją obok nas
i w nas samych. Dzisiejszy świat potrzebuje nadziei takiej, która wszystko
przetrzyma, która będzie mocniejsza nawet od bólu rozstania ze zmarłymi.
Święci i ci dobrzy ludzie, których znamy, wnoszą tę nadzieję w nasze życie.
Oni uczą, że prawdziwe skarby, dla których warto się poświęcać, odsłaniają się
zwłaszcza w obliczu śmierci.Tam objawi się dopiero pełna prawda o nas.
Dla nas Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas zadumy
i reﬂeksji nad przemijaniem tych, których odwiedzamy na cmentarzu, ale i nad
własnym przemijaniem. W tych dniach nie da się uciec od pytań:
Co dalej? Czy śmierć jest końcem wszystkiego? A jeśli życie będzie miało ciąg
dalszy, to czy warto go zatruwać lękiem i pustką? Co w obliczu śmierci
i wieczności jest naprawdę ważne?

PRZEMIJANIE...
Tak często spotykamy się ze śmiercią w naszym życiu. Wszystkie środki
masowego przekazu informują nas każdego dnia o wielu wypadkach gdzie
śmierć ponosi duża rzesza ludzi. Bardzo znany i często przez nas cytowany wiersz
śp. księdza Jana Twardowskiego przynagla nas: „Spieszmy się kochać ludzi, tak
szybko odchodzą, zostaną po nich buty i telefon głuchy (…)”.
Niewielu z nas może powiedzieć, że umie kochać ludzi. Niewielu z nas może
przyznać, że czyni dobro i miłość w swoim życiu. Najczęściej popełniany błąd
polega na tym, że kochamy danego człowieka za późno. Kochamy wówczas,
gdy go już zabraknie, gdy miłość staje się bólem straconej szansy. Bóg każdego
dnia daje nam szanse do pełnienia dobra naszym bliźnim, każdego dnia na
naszej drodze stawia ludzi, którzy oczekują od nas wsparcia, ciepłego słowa,
wyciągnięcia pomocnej dłoni.
Czy przyszło nam kiedyś na myśl by zastanowić się nad tym co czynię każdego
dnia? Przecież to wszstko składa się na moje życie wieczne. Wszystkie mijające
chwile mojego życia przypominają mi o wieczności i o tym, że żyję tu na ziemi
chwilowo, do czasu. Kiedy staniemy przed Panem, Stwórcą i Odkupicielem
zrozumiemy że wielu spraw zaniedbałem, zaniedbałem miłość i że tak naprawde za
późno kochałem moich bliźnich. Nasze ziemskie życie to tylko moment, króciutka
chwila. Chwila, którą tak często marnujemy. Co chwilę na ziemi rozlega się krzyk
nowo narodzonego dziecka i co chwilę jedno serce przestaje bić.
W takim momencie nie zmienia się nic, tylko rodzą się łzy i przerażająca
bezradność. Czasami ta chwila przychodzi wcześniej, za wcześnie. Przychodzi
Śmierć, bierze za rękę i odchodzi, już nie sama... Strata bliskiej osoby zawsze
boli. Śmierć przychodzi po wszystkich, nie da się przed nią uciec. Ludzie tak
szybko odchodzą... Dopiero gdy ich nie ma, zdajemy sobie sprawę, jak bardzo
nam na nich zależało i ile jeszcze rzeczy chcielibyśmy im powiedzieć. Zanim
uświadomimy sobie, jak bardzo ich kochamy, jest już za późno. Nie traćmy ani
chwili, bo nie mamy ich za wiele, a czas tak szybko leci. Każdy z nas kiedyś będzie
musiał zmierzyć się z bezwzględnością prawdy o przemijaniu. Poza Panem
Bogiem nikt i nic - w tym i ludzkie, doczesne życie - nie trwa wiecznie
W dzień poświęcony zmarłym potocznie nazywanym Dniem Zadusznym
zróbmy rachunek sumienia z miłości do naszych bliskich i może zróbmy
postanowienie jakiejś poprawy bo nigdy nie wiadomo kogo i kiedy Pan powoła
z tej ziemi, by sie nie okazało, że już jest za późno.

Monika Grzesiak

2 LISTOPADA – DZIEŃ ZADUSZNY
Jest taki dzień w roku liturgicznym, kiedy na cmentarzach
panuje odświętny nastrój. Ludzie przychodzą tłumnie, by
okazać pamięć zmarłym. Modlą się wówczas za tych których
już nie ma na ziemi, zapalają znicze, przystrajają groby kwiatami.
To dzień 2 listopada. Wszystko co robimy z miłosierdzia dla
zmarłych, przynosi im ulgę. Największą pomocą dla bliźnich
w czyśćcu, jest oﬁara Mszy Świętej, gdyż stanowi ona zadośćuczynienie Bogu za brak miłości w naszym życiu.
Obchody Dnia Zadusznego zapoczątkował
w chrześcijaństwie w roku 998 św. Odylon, opat z Cluny, jako
przeciwwagę dla pogańskich obrządków czczących zmarłych.
Na dzień modłów za dusze zmarłych — stąd nazwa „Zaduszki”
— wyznaczył pierwszy dzień po Wszystkich Świętych.
W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć już
w XII wieku, a z końcem XV wieku była znana w całym kraju.
Potoczna nazwa Święto Zmarłych została wypromowana
w czasach PRL. Używanie tej nazwy szczególnie na określenie
Uroczystości Wszystkich Świętych (1 listopada) jest w opinii
Kościoła rzymskokatolickiego błędne.
Dawniej wierzono, że w wieczór przed Dniem Zadusznym
zmarli przychodzą do swoich dawnych domów i zagród, gdzie
goszczą przez całą noc. Na tę okazję gospodynie sprzątały izbę,
a niegdyś jeszcze stawiały na ławie miskę z wodą i ręcznik,
podłogę zaś posypywały czystym, białym piaskiem.
Rano sprawdzano, czy dusze nie zostawiły na piasku jakichś
śladów. W Wielkopolsce istniał zwyczaj pozostawiania na
stole przedmiotów kultowych dla dusz odwiedzających
tego dnia dom. Powszechnie obowiązywał także zakaz
przędzenia, motania, szycia, a nawet zamiatania ze względu
na dusze, na Pomorzu zaś wylewania brudnej wody wieczorem
przed dom - można było oblać przebywającą tam duszę.
Również w tę noc dusze zmarłych schodzą się w kościele
paraﬁalnym na mszę świętą, którą odprawia zmarły proboszcz
(ksiądz) danej paraﬁi. W kościele nie ma prawa znajdować
się wtedy żaden żywy człowiek - gdyby rozpoznał którąś
z dusz, nie doczekałby jasnego dnia.
W tym też dniu w Wielkopolsce i Małopolsce zachodniej
obdarowywano pieniędzmi ubogich, na Mazowszu prócz
pieniędzy rozdawano żebrakom gromadzącym się przed
cmentarzem lub kościołem, chleb, placek pszenny („pieróg”)
i mięso.
Wszyscy należymy do jednego Kościoła i powinniśmy sobie
pomagać w dojściu do celu naszego życia, czyli szczęścia
wiecznego w niebie.

Opr. Jacek Dobosz

Pieśń o Matce
Mojej Ukochanej Mamusi,
Która odeszła do Pana…
Mamo moja Najmilsza!
Gdzie mi się podziałaś?
Czy Niebo osiągnęłaś?
Czy ci dobrze już ?
Ziemski czas mĳa szybko
To już pięć tygodni
Odkąd zabrakło Ciebie…
Złote liście szybują w powietrzu błękitnym
Wznosi się aż pod lazur Nieba
Złocisty, kryształowy,
lekkuchny wspomnień kurz.
Dobry Pan Bóg odwołał Cię z Ziemi
do Wiecznego Królestwa.
A tam pięknie tak
I choć nie ma Cię przy mnie
wierzę, mocno w to wierzę,
że się mną opiekujesz;
Ja, tak tęsknie ogromnie
Słów by to wypowiedzieć, po ludzku
– zwyczajnie brak…
Matuś Droga, jesteś w moich modlitwach,
myślach i serdecznych westchnieniach
do Kochanego Boga.
I choć często mnie dusi,
serca mego płacz
Wierzę niezłomnie Bogu
i Najświętszej Pannie
Że Twa Dłoń Niewidzialna
Chroni mnie codziennie
I, że ty jesteś blisko
Choć nie widzę Cię
Kocham Cię, Mamo Droga.
Proszę - wstaw się za mną
do ukochanego Jezusa
i Jego Ojca – Boga
i do Ducha Świętego.
By mi tak ciężko nie było
Bo z każdym dniem tęsknota
Zabiera me - wątłe już, siły…

Katarzyna Wilczyńska
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INFORMACJE i

Dnia 25 października

ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI ZAWARLI:

1. Rozpoczął się listopad, czas, w którym stajemy przy grobach naszych
bliskich zmarłych. Powracamy pamięcią do chwil, które razem przeżyliśmy.
Pięknym darem dla naszych zmarłych jest modlitwa zanoszona w ich
intencji do Miłosiernego Boga. Przez cały listopad codziennie
o godz.1700 będziemy odmawiać różaniec, a o godz. 1730
sprawować Mszę Świętą w intencji zmarłych, których imiona będą nam
podane w wypominkach listopadowych. Ponadto, za tych zmarłych, przez
cały listopad w naszych pallotyńskich kościołach będziemy codziennie
odprawiać 24 Msze Święte. Wypominki listopadowe i roczne można
składać w zakrystii i w kancelarii paraﬁalnej.
2. Dziś – I niedziela miesiąca – zamiast homilii, adoracja Najświętszego
Sakramentu.
3. Dzisiaj o godz. 1600 w kaplicy Świętej Rodziny, Msza Święta w intencji
rodzin.
4. Również dzisiaj o godz. 1400 rozpoczynamy Katechizację Przedmałżeńską,
tzw.„Kurs Przedmałżeński”, spotkanie dobędzie się w kancelarii paraﬁalnej.
5. Dzisiaj Msza Święta na Firleju o godz. 1500.
6. Przypominamy że, za pobożne nawiedzenie cmentarza w dniach 1-8
listopada i za odmówienie modlitw za zmarłych – można uzyskać odpust
zupełny, który można oﬁarować wyłącznie za zmarłych.
7. W tym tygodniu przypada I Czwartek, i I Piątek Miesiąca. W I Czwartek,
o godz. 1700 podczas wypominek będziemy się modlić za zmarłych
kapłanów, siostry zakonne i braci zakonnych. Następnie o godz. 1730
Msza Św. w intencji Powołań. W I piątek spowiedź dla dorosłych
i Młodzieży podczas wszystkich Mszy Świętych, oraz od godz. 1700.
Dzieci zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 1630, spowiedź dla nich
od godz. 1600. Do chorych udajemy się od godz. 900. W związku
z tym prosimy o zgłaszanie nowych chorych w zakrystii lub kancelarii
paraﬁalnej. Również w I Piątek zapraszamy na całodzienną Adorację
Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie po Mszy Św. o godz. 800,
zakończenie Mszą Św. o północy.
8. W sobotę 8 listopada Mszą Świętą o godz. 1500 w Katedrze Radomskiej,
rozpocznie się II Synod Diecezji Radomskiej.
9. W przyszłą niedzielę, 9 listopada o godz. 1600 Msza Święta dla dzieci
przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej i ich
rodziców. Obecność obowiązkowa.
10. W przyszłą niedzielę 9 listopada o godz. 1700 będzie nabożeństwo
w intencji zmarłych pielgrzymów a o godz. 1800 zostanie odprawiona
Msza Święta w intencji pielgrzymów oraz o rychłą beatyﬁkację i kanonizację
Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II.
11. Również w przyszłą niedzielę 9 listopada, o godz. 1045 zostanie
odprawiona Msza Święta w intencji Księdza Marcina Sawickiego
z okazji jego imienin. Solenizanta polecamy pamięci modlitewnej.
12. Wyjątkowo w przyszłą niedzielę Komitet Budowy będzie przyjmował
indywidualne oﬁary na budowę naszego kościoła w Mazowszanach.
13. Również w przyszłą niedzielę ze względu na dzień zaduszny zmiana
tajemnic różańcowych.
14. W przyszłą niedzielę o godz. 1400 Msza Święta z okazji 5 rocznicy
powstania Hospicjum Królowej Apostołów.

Katarzyna Smorongiewicz i Kamil Rylski
Katarzyna Mostowska i Jacek Fiołna
Ilona Borkowicz i Damian Dudajek

CO BÓG ZŁĄCZYŁ

CZŁOWIEK NIECH NIE ROZDZIELA…

Dnia 26 października
OCHRZCZENI ZOSTALI:

Ola Katarzyna Ciszewska
Jakub Staniszewski
Igor Strzelecki
Krzysztof Kamil Zgrzebniak

DZIECKIEM BOŻYM JESTEM JA…
ODESZLI DO PANA:
Danuta Rokita ( L. 62) – 29. 10. 2008 r.

WIECZNY ODPOCZYNEK
RACZ JEJ DAĆ PANIE…

ŻYCZENIA
w 75. rocznicę urodzin Kazimierza
w 60. rocznicę urodzin Wiesławy
w 38. rocznicę urodzin Marcina
w 18. rocznicę urodzin Sylwii
w 18. rocznicę urodzin Mileny
w 12. rocznicę urodzin Jakuba
w 1. rocznicę urodzin Kacpra

Zdrowia, Bożego błogosławieństwa,
spełnienia marzeń,
darów Ducha Świętego,
opieki Matki Najświętszej
i wszelkich potrzebnych łask
na każdy dzień
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