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DZ I E Ń
Z A DUSZ N Y
E WA N G E L I A :
Ł k 23, 44-46.50.52-53; 24 , 1- 6a
„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma Go tu! Zmartwychwstał!”
Kościół bezpośrednio po dniu, w którym święci triumf będących w niebie,
stara się przyjść z pomocą duszom będącym w czyśćcu, aby i one mogły
jak najszybciej osiągnąć zbawienie. Śmierć jest rzeczywistością tajemniczą,
która budzi lęk i niepewność. Przez śmierć przeszedł Jezus. „Ojcze, w Twoje
ręce oddaję mojego ducha. Gdy to powiedział – skonał”. Ale trzeciego dnia,
kiedy kobiety przyszły do grobu nie znalazły Jezusa. „Dlaczego szukacie
żyjącego wśród umarłych? (...) Zmartwychwstał!” „Chrystus zmartwychwstał,
jako pierwszy spośród tych, co pomarli. (...) I jak w Adamie wszyscy umierają,
tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni” (1 Kor 15, 22). „Zmarli przeto, nad którymi rozciąga swą władzę
Zmartwychwstały, nie są już dłużej zmarłymi, ale żyjącymi” (św. Anastazy). Duszom przebywającym w czyśćcu
jest potrzebna nasza modlitwa. Juda Machabeusz „posłał do Jerozolimy, aby złożono oﬁarę za grzech, (...)
myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną,
to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym” (2 Mch 12, 43-45).
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
Adam Żak

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA
„Wiara jest przedsmakiem poznania, które uczyni nas szczęśliwymi w przyszłym życiu”.

TYLKO DLA DOROSŁYCH
„Zachęcaj dziecko do zabawy w każdej formie: w pojedynkę, z innymi dziećmi, do badania świata,
naśladowania, eksperymentowania, budowania…”
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W LISTOPADOWE DNI
POŚWIĘĆMY NASZE MODLITWY
WSZYSTKIM DROGIM ZMARŁYM
A oto i listopad zapukał do złotych drzwi przyrody.
To już kolejny dzień jesiennego, nostalgicznego miesiąca.
Coraz częściej myślimy o nieuchronnym, ale jakże pewnym, końcu.
Wszyscy przecież musimy przejść tam, na drugą stronę
do Cudownego Nieba,
by połączyć się z Ukochanym Bogiem Ojcem,
Jego Najświętszą Matką (i naszą też, oczywiście).
Spójrz dookoła: jakże pięknie i majestatycznie
tańczą w błękitnym powietrzu
ostatnie złote, purpurowe i brązowe liście.
Jeden z nich przykleił się do mojego okna
Chce mi coś powiedzieć na pożegnanie...
Och, no tak!
- Widzisz, to już środek jesieni.
Coraz mniej złotego, wesołego słońca.
To więc oznacza, że i rok dobiega swego końca,
a listopad zaczyna się wielkim różnobarwnym
(od jesiennych kwiatów i kolorowych świec i zniczy), Świętem.
Wszyscy Święci tam, w tym przepięknym Niebie
Radośnie klaszczą w dłonie i tańczą na cześć naszego Boga!
I tak ciepło, tak serdecznie uśmiechają się do siebie!
Ogromna radość i wzruszenie
w ten Dzień Wszystkich Świętych w Niebiosach panują
i ci, którzy są jeszcze na Ziemi
instynktownie ten podniosły nastrój czują.
A na drugi dzień nasi Zmarli obchodzą swoje Święto.
I chociaż to listopad,
wszystkie polskie cmentarze
zamieniają się w przepiękne, bajecznie kolorowe ogrody.
Na świecie jesień, a tam - to rzecz niepojęta
- kwitną cudowne chryzantemy
pierzaste i puszyste:
złote, liliowe, śnieżyste...
Płoną tysiące kolorowych świec,
płoną uroczyście znicze,
unosi się w powietrzu specyﬁczny zapach
od tych jasnych świateł tajemniczych.
Ileż ich jest na grobach Najbliższych
tego - nie zliczysz...
A nasi Ukochani Zmarli śpią
snem spokojnym, snem nieprzespanym
i wierz - w ten właśnie dzień ich dusze
witają się w Niebie z Bogiem - Ojcem wszystkich ludzi, Ojcem Ukochanym.
To radosna chwila dla tych,
którzy z czystym sumieniem wchodzą do Nieba.
A my wszyscy żyjący, pamiętając o Nich,
przeżyjmy swoje życie pięknie,
by spotkać Ich kiedyś
i żyć wiecznym szczęściem, ogromną radością...
Teraz więc, kiedy jeszcze żyjemy
obdarzmy wszystkich - tak wrogów jak i przyjaciół
niewyczerpaną miłością.
Tego nas uczy Bóg...
Katarzyna Wilczyńska
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MATKA
Karol Wojtyła
Emilii - Matce mojej
Nad Twoją białą mogiłą
białe kwitną życia kwiaty O, ileż lat to już było
bez Ciebie – duchu skrzydlaty.
Nad Twoją białą mogiłą,
od lat tylu już zamkniętą,
spokój krąży z dziwną siłą,
z siłą, jak śmierć – niepojętą.
Nad Twoją białą mogiłą
cisza jasna promienieje,
jakby w górę coś wznosiło,
jakby krzepiło nadzieję.
Nad Twoją białą mogiłą
klęknąłem ze swoim smutkiem o, jak to dawno już było jak się dziś zdaje malutkim.
Nad Twoją białą mogiłą
o Matko – zgasłe Kochanie me usta szeptały bezsiłą:
- Daj wieczne odpoczywanie.

POSŁUCHAJ
PAPIEŻA
FRANCISZKA

„Jezus za każdym razem
bierze nas na nowo
w swoje ramiona”.

MODLIT WA
DZIECKA
„Dziękuję, Boże, że mnie
kochasz i się mną opiekujesz.”

Odeszli we wrześniu do Pana:
Alina Bogusława Leszczyńska /l. 60/
Krystyna Wiesława Rożek /l. 65/
Zoﬁa Patynowska /l. 66/
Zdzisław Grzegorz Wojciechowski /l. 66/
Czesław Kacprzak /l. 68/
Marcin Jan Dziewit /l. 68/
Tadeusz Konarzewski /l. 71/
Marian Jasik /l. 76/
Józef Stępień /l. 77/
Zbigniew Świdzikowski /l. 81/
Tadeusz Nowocień /l. 83/
Helena Chęć /l. 89/
Wacław Sowa /l. 91/

WYPOMINKI
............................................................................
/wpisać „roczne” lub „listopadowe”/

Proszę o modlitwę za zmarłych:
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

W ostatnią środę w Rynie na Mazurach odbył się
pogrzeb ś.p. Kamili Dragiel /l. 78/, mamy naszego
ks. Mirosława Dragiela SAC - kapelana Policji
i duszpasterza kościoła garnizonowego św. Stanisława.

Prosimy o dar modlitwy za zmarłych
i opiekę Matki Bożej dla najbliższych,
którzy pozostają na ziemi...

...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

Sakrament chrztu świętego we wrzesniu przyjęli:
Monika Helena Kuchcińska
Nikola Marianna Mazur
Paulina Cecylia Janas
Maja Supłatowicz
Julia Skóra
Wiktor Wojtan
Amelia Kwiatkowska

Marcel Kamil Bartosiak
Jan Bujak
Julia Płatos
Alan Przysucha
Hanna Sternik
Szymon Nitek
Amelia Kopeć

Sakrament małżeństwa
we wrześniu przyjęli:
Ilona Januszek i Rajmund Lesisz
Urszula Justyna Gędłek i Tomasz Michalec
Ilona Ewelina Kozieł i Daniel Mariusz Ukleja
Marlena Matejek i Michał Zawadzki

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI DO NAS
„Ze względu na oczywiste potrzeby psychiczne ludzi starszych,
najbardziej naturalnym środowiskiem przeżywania starości pozostaje to,
w którym człowiek w podeszłym wieku czuje się „u siebie” — wśród krewnych, znajomych i przyjaciół”.

ŻYCZENIA

Księdzu Karolowi Świostkowi SAC
życzymy z okazji zbliżających się imienin,
by Księdza życie było pięknym znakiem,
w którym ludzie rozpoznają Boga żywego,
by nie ustawał Ksiądz w ukazywaniu światu
radości, pracowitości, ofiarności i szczęścia
ludzi żyjących wyłącznie dla Boga.
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KALENDARZ
LITURGICZNY
2 listopada 2014r. - NIEDZIELA
Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych - Dzień Zaduszny
Imieniny: Tobiasza, Bohdana
LITURGIA SŁOWA:
Mdr 3, 1-6. 9
PSALM 103, 8 i 10. 13-14. 15-16. 17-18
2 Kor 4, 14 – 5, 1
EWANGELIA:
Łk 23, 44-46.50.52-53; 24, 1-6a
3 listopada 2014r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Huberta, Sylwi
LITURGIA SŁOWA: Flp 2, 1-4
PSALM 131, 1. 2-3
EWANGELIA: Łk 14, 12-14
4 listopada 2014r. – WTOREK
Imieniny: Olgierda, Karola
LITURGIA SŁOWA:
Flp 2, 5-11
PSALM 22, 26b-27. 28-30a. 31-32
EWANGELIA: Łk 14, 15-24
5 listopada 2014r. – ŚRODA
Imieniny: Sławomira, Elżbiety
LITURGIA SŁOWA:
Flp 2, 12-18
PSALM 27, 1. 4. 13-14
EWANGELIA: Łk 14, 25-33
6 listopada 2014r. – CZWARTEK
Imieniny: Feliksa, Leonarda
LITURGIA SŁOWA:
Flp 3, 3-8a
PSALM 105, 2-3. 4-5. 6-7
EWANGELIA: Łk 15, 1-10
7 listopada 2014r. – PIĄTEK
Imieniny: Ernesta, Rudolfa
LITURGIA SŁOWA:
Flp 3, 17 – 4, 1
PSALM 122, 1-2. 4-5
EWANGELIA: Łk 16, 1-8
8 listopada 2014r. – SOBOTA
Imieniny: Seweryna, Wiktori
LITURGIA SŁOWA:
Flp 4, 10-19
PSALM 112, 1-2. 5-6. 8a i 9
EWANGELIA: Łk 16, 9-15

Oni odeszli,
My pamiętamy.

OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 1430 na cmentarzu na Firleju rozpocznie się procesja
za zmarłych, a bezpośrednio po niej, o godz. 1500 zostanie odprawiona
Msza święta.
2. Dzisiaj o godz. 1430 w naszym kościele Msza święta hospicyjna.
3. Spotkanie Żywego Różańca – zmiana tajemnic – dzisiaj o godz. 1700.
4. Codziennie w listopadzie o godz. 1720 wypominki i różaniec za zmarłych,
a o godz. 1800 Msza święta w ich intencji. Jutro – w I poniedziałek
miesiąca – wypominki roczne.
5. We wtorek o godz. 1900 w kaplicy Świętej Rodziny odbędzie się spotkanie
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 23 przygotowujących się do I Komunii
świętej i ich rodziców.
6. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca. W I czwartek
o godz. 1720 będziemy szczególnie modlić się na różańcu za zmarłych
pasterzy, kapłanów, osoby konsekrowane, które pracowały w naszej paraﬁi.
O godz. 1800 zostanie odprawiona Msza święta o nowe i święte powołania
do Bożej służby.
7. W I piątek spowiedź dla dorosłych i młodzieży podczas porannych Mszy
świętych i od godz. 1720. Dzieci zapraszamy na spowiedź o godz. 1615
oraz na Mszę świętą o godz. 1645. Przypominamy, że warunkiem I piątku
jest nade wszystko Komunia święta wynagradzająca. W I piątek zapraszamy
na całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. Rozpocznie się ona
po Mszy świętej o godz. 800, a zakończy Apelem Jasnogórskim o godz. 2100.
Po Mszy świętej wieczornej w kaplicy Świętej Rodziny będzie miała
miejsce konferencja dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Po konferencji wznowienie Adoracji i indywidualne błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem.
8. W przyszłą niedzielę, 9 listopada, o godz. 1045 zostanie odprawiona
Msza święta w intencji ks. Marcina Sawickiego SAC z okazji jego imienin.
9. W przyszłą niedzielę, 9 listopada, o godz. 1400 w kancelarii paraﬁalnej
rozpocznie się kurs przedmałżeński.
10. W przyszłą niedzielę o godz. 1530 zostanie odprawiona Msza święta
dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9 przygotowujących się
do I Komunii świętej i ich rodziców.
11. W przyszłą niedzielę o godz. 1800 zostanie odprawiona Msza święta
w intencji pielgrzymów „Białej 11”.
12. W przyszłą niedzielę po Mszy świętej wieczornej, w kościele odbędzie się
Wieczór Wszystkich Świętych. Będzie to montaż słowno-muzyczny
wykonany przez naszą młodzież. Serdecznie zapraszamy.
13. Również w przyszłą niedzielę młodzież z Gimnazjum nr 2 po każdej
Mszy świętej przeprowadzi przed kościołem zbiórkę do puszek
dla chorego syna swojej nauczycielki.
14. 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.
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