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Kalendarz liturgiczny
1 listopada 2009 r. – NIEDZIELA

ROK KAPŁAŃSKI
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

EWA NGEL I A : Mt 5 , 1 - 12a

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Imieniny: Alicji, Anastazji, Bartosza
LITURGIA SŁOWA:
Ap 7, 2 – 4. 9 – 14
PSALM 24
1 J 3, 1 – 3
EWANGELIA: Mt 5, 1 – 12a

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

2 listopada 2009 r. – PONIEDZIAŁEK

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
Imieniny: Jerzego, Małgorzaty, Ambrożego
LITURGIA SŁOWA:
Hi 19, 1. 23 – 27a
PSALM 27
1 Kor 15, 20 – 24a. 25 – 28
EWANGELIA: Łk 23, 44 – 46. 50. 52 – 53; 24, 1 – 6a

3 listopada 2009 r. – WTOREK
Imieniny: Marcina, Sylwii, Huberta
LITURGIA SŁOWA:
Rz 12, 5 – 16a
PSALM 131
EWANGELIA: Łk 14, 15 – 24

4 listopada 2009 r. – ŚRODA
Imieniny: Karola, Olgierda, Emeryka
LITURGIA SŁOWA:
Rz 13, 8 – 10
PSALM 112
EWANGELIA: Łk 14, 25 – 33

5 listopada 2009 r. – CZWARTEK
Imieniny: Elżbiety, Sławomira, Zachariasza
LITURGIA SŁOWA:
Rz 14, 7 – 12
PSALM 27
EWANGELIA: Łk 15, 1 – 10

6 listopada 2009 r. – PIĄTEK
Imieniny: Feliksa, Leonarda, Lenarta
LITURGIA SŁOWA:
Rz 15, 14 – 21
PSALM 98
EWANGELIA: Łk 16, 1 – 8

7 listopada 2009 r. – SOBOTA
Imieniny: Antoniego, Florentego, Żytomira
LITURGIA SŁOWA:
Rz 16, 3 – 9. 16. 22 – 27
PSALM 145
EWANGELIA: Łk 16, 9 – 15

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości,
albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was,
i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.
Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - znanych i anonimowych, dawnych
i współczesnych wspomina dzisiaj uroczyście Kościół. Uroczystość Wszystkich
Świętych nie jest - jak czasem się myśli - „Świętem Zmarłych”.
W dniu Wszystkich Świętych Kościół raduje się z faktu, iż bardzo wielu
naszych zmarłych dostąpiło już zbawienia i przebywa u Boga w niebie.
W dniach 1-8 listopada można uzyskać odpusty dla zmarłych. Nawiedzając
pobożnie cmentarz i modląc się „choćby tylko w myśli” za dusze zmarłych, przy
zachowaniu stałych warunków odpustu: stanu łaski uświęcającej, przyjętej
w danym dniu Komunii św., wolności od przywiązania do grzechu
(nawet lekkiego) i modlitwy w intencjach Ojca Świętego (np. „Ojcze nasz”
i „Zdrowaś Mario”).
Z okazji imienin
Naszej współredaktorce

Sylwii Klochowicz - Matłackiej życzymy
dużo zdrowia, radości, Bożego błogosławieństwa
opieki Matki Bożej, spełnienia marzeń
oraz uśmiechu na każdy dzień życia.
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Dzień Wszystkich Świętych

W S Z Y S T K I C H Ś W I Ę T YC H

Oto nastał już listopad.
Miesiąc smutny
i poważny.
Zaduma wszystkich
ludzi żyjących.
Oddajemy cześć
i pamięć tym, którzy
odeszli od nas na wieki.
Pamiętamy o nich, wspominamy.
Odwiedzamy miejsce
wiecznego spoczynku.
Czekają dusze na nasze przyjście.
Odnowimy mogiłę.
Zapalimy znicze.
Pomodlimy się.
Cmentarz ostoja
mogił naszych,
ludzkich, najbliższych.
Wszystkich kochaliśmy bez granic.
I my tu spoczywać będziemy.
Pamiętajmy o tym, że
cmentarz jest wspomnieniem
o tych, których nie ma wśród nas.
Są tu bezimienni święci
i błogosławieni.
Nie znamy ich.
Nie znamy ich pochodzenia.
Przypominamy ludzkie
istoty, które zostały
zamordowane i spalone
w obozach śmierci.
Okrucieństwo jakie
niósł faszyzm niemiecki.
Pozostały dusze nieśmiertelne
w niebie – błogosławione i święte.
Potraﬁmy się zachować
na miejscu zmarłych.
Miejsce święte.
Poświęcone.
Zachowamy ciszę i powagę.
Nie palmy papierosów –
nie rzucajmy na mogiły.
Czystość.
Pamiętamy.
Miejsce i dla ciebie
To samo będą robić inni.
Przyjdziesz i ty na
to miejsce – pozostaniesz na wieki.

Stefan Suwała
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BŁOGOSŁAWIENI JESTEŚCIE. . .
Czy mogę zostać świętym? Albo inaczej: Czy chce być świętym?
1 listopada warto postawić sobie takie pytania. Jakże często słowo „świętość”
przyprawia nas o mdłości! Jakże często światło aureoli razi nas w oczy!
Bywa tak, że na twarzy pojawiają się rumieńce, gdy ktoś wymawia słowo
„świętość”. Kim są święci w naszych wyobraźniach? Czyż nie postrzegamy ich
jako zamkniętych w ciasnych ramach obrazów? Czy często nie chcemy
ich zredukować do gipsowych ﬁgurek, pięknie upudrowanych bajecznych
postaci z ﬁlmu Walta Disneya? Czego oni mogą nas nauczyć? Ludzi bądź
co bądź nowoczesnych. Idących z postępem, niejednokrotnie światowych!
Czy mogą w ogóle czegoś nauczyć? Czy warto iść ich śladami?
Ciekawe jak często stoimy przed takimi problemami? Myślę, że warto,
gdy dzisiaj Kościół obchodzi Uroczystość Wszystkich Świętych, zauważyć
wiatr zrywający liście z drzew i skupić się nad myślami o przemijaniu,
o świętości, gdy w sercach naszych odżywają postaci tych, których już nie
ma. Oni już na drugim brzegu, świętych i błogosławionych. „To ci, którzy
przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je
wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają
we dnie i w nocy”. „Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich
poczytano za nieszczęście i odejście za unicestwienie, a oni trwają w pokoju”.
Trzeba nam, ludziom dwudziestego pierwszego wieku pytać się
o świętość i dążenie do niej. Wybierzmy się więc dzisiaj szukać tych, którzy
potraﬁli być świętymi. Jak i dokąd iść? Gdzie szukać? Jak naśladować? Nie
potraﬁę odpowiedzieć w pełni. Czytam dzisiejszą Ewangelię, aby prawdę
o świętości odnaleźć. Błogosławieni… słyszę. Mało rozumiem. A, mam
odnaleźć tych, którzy żyją tymi błogosławieństwami? Gdzie mam ich szukać?
Nie potrzeba daleko. Może to kolega, koleżanka, brat, siostra, przyjaciel.
Może to mama, która dała wiarę i miłość jak chleb powszedni, a teraz
w głębi serca smuci się, bo nie żyjesz tak, jak uczyła.
Czy warto w dzisiejszych czasach dążyć do świętości? Niech pomyślę.
Ile musimy w sobie zmienić, by stać się nowym człowiekiem, człowiekiem
błogosławieństw?
„Kto wstąpi na górę Pana” – pyta psalmista. „Kto stanie w Jego świętym
miejscu? Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który nie skłonił
swej duszy ku marnościom. On otrzyma błogosławieństwo od Pana,
i zapłatę od Boga, swego Zbawcy”
Błogosławieni jesteście…
wtj

DZIEŃ ZADUSZNY

Pamięć o zmarłych odróżnia człowieka od zwierząt. To znak,
że człowiek jest zdolny do wierności, do wdzięczności. Nie przypadkiem
więc Kościół po uroczystości Wszystkich Świętych obchodzi
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli dzień
zaduszny. Jest to dzień modlitwy za wszystkich wierzących
w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają
w czyśćcu, który jest miejscem oczyszczenia w miłości
i „przedsionkiem nieba”. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest
jednym z dogmatów naszej wiary.
Cały listopad jest czasem szczególnej pamięci o zmarłych.
Modlitwa za nich jest świadectwem wiary w życie wieczne,
w obcowanie ze zmarłymi i najlepszą pomocą. Modlitwy i możliwość
uzyskania odpustu za dusze zmarłych pomagają im zakończyć
czyściec i dostąpić chwały nieba. Choć faktycznie już zaliczają się
do zbawionych (z czyśćca można traﬁć tylko do nieba), przeżywają
własne oczyszczenie serca. Ciągle potrzebują modlitewnego wsparcia.
Dzień Zaduszny nie jest „Świętem Zmarłych”, ale jego obchody
po części wynikają ze zwyczajów pogańskich. Pamięć o zmarłych
była czczona od dawien dawna. W Rzymie obchodzono pogańskie
rytuały w lutym każdego roku. Chrześcijanie przejęli tę cześć
obrzędów, która nie była sprzeczna z wiarą. Początkowo wspominano
najbliższą rodzinę. Powszechne wspomnienie wszystkich
wiernych zmarłych spotykamy dopiero w VII wieku. Narodziny
Dnia Zadusznego przypadają na 998 r., kiedy to w klasztorach
podległych opactwu Cluny (we Francji) zaczęto obchodzić 2 listopada
wspomnienie zmarłych, którzy przeżywają swoje oczyszczenie
w czyśćcu.
Czyściec to stan, w którym znajdują się dusze, które zeszły
z tego świata w grzechach powszednich i nie odbyły jeszcze na
ziemi całej doczesnej kary. Według św. Katarzyny Genueńskiej,
która najtrafniej pisała o tajemnicy czyśćca, największą karą dla
duszy czyśćcowej jest tymczasowa rozłąka z Bogiem. Dusza ludzka
poznając po śmierci Boga jako pełnię miłości pragnie zjednoczenia
z Nim, a równocześnie rozpoznaje, że jeszcze nie jest tego godna
i sama szuka możliwości oczyszczenia. Bóg odpowiada na to
pragnienie duszy poprzez czyściec, dlatego też jest on dziełem
miłosierdzia Boskiego.

Listopadowe święta
– „Wszystkich Świętych” i „Zaduszki”.
Listopadowy poranek...
To już pierwszy dzień jesiennego, smutnego miesiąca;
Złote liście tańczą w błękitnym
krysztale powietrza.
Jeden z nich przylepił się, do mojego okna.
Chyba mówi coś do mnie...
Och, no tak!
- Widzisz, już środek jesieni.
Wszak to znaczy, że i rok dobiega swego końca.
A dzisiaj wielkie święto.
Wszyscy święci, tam,
w przecudownym Niebie
Radośnie klaszczą w dłonie
(może tańczą na część Pana?)
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.
Chociaż więc 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 znicze, specyﬁczny zapach
unosi się w powietrzu.
Od tych jasnych świateł tajemniczych
Ileż ich jest na grobach Najbliższych
tego – nie zliczysz.
A nasi Drodzy Zmarli śpią
snem spokojnym, snem nieprzespanym.
I wiesz – w ten właśnie dzień
– Ci, którzy odeszli przed nami
witają się w Niebie z Bogiem
– Ojcem wszystkich ludzi, Ojcem Ukochanym.
To radosna chwila dla tych,
którzy wchodzą do Nieba
I my, wszyscy żyjący, pamiętając o Nich,
idźmy za, ich przykładem, by spotkać się kiedyś
i żyć wieczną radością, szczęściem i Bożym Pokojem.
Mamo Najmilsza, Tatusiu Kochany!
Poproście Boga Drogiego, bym i ja znalazła się
z Wami w Niebie!..
To przecież moja największa potrzeba!
(A piękne, złote liście klonów uśmiechają się
do mnie przez szyby. )

Katarzyna Wilczyńska
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INFORMACJE

i

1. Rozpoczynamy miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych.
Przez cały listopad codziennie o godz.17 30 będziemy
odmawiać różaniec, a o godz. 1800 sprawować Mszę Świętą
w intencji zmarłych, których imiona będą nam podane
w wypominkach listopadowych. Wypominki listopadowe
i roczne można składać w zakrystii i w kancelarii parafialnej.
2. W związku z dzisiejszą Uroczystością Wszystkich Świętych:
• Nie będzie Mszy św. o godz. 1600 w Kaplicy Świętej Rodziny.
• Nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu. Przyszła niedziela
będzie niedzielą adoracyjną.
• Nie będzie Mszy św. Hospicyjnej o godz. 1430, wyjątkowo
odprawiona będzie w przyszłą niedzielę.
• Nie będzie zmiany tajemnic różańcowych, dokonamy tego
w przyszłą niedzielę.

W MINIONYM T YGODNIU
Ochrzczeni zostali
25 października

Aleksander
Więcaszek
Wiktoria Bień
Magdalena Jeżak
Hanna Cieślak
Patryk Konarski
Emilia Kosiór

3. Msze Święte na cmentarzach przy ul. Limanowskiego
i na Firleju będą o godz. 1500, rozpoczęcie procesji od bram
cmentarzy o godz. 1430.
4. Jutro Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych tzw.
Dzień Zaduszny. Msze św. z kazaniem o godz. 630, 800, 930 i 1800.
5. 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.
6. W tym tygodniu przypada I Czwartek, i I Piątek Miesiąca.
• W I Czwartek, o godz. 1730 podczas wypominek będziemy się
modlić za zmarłych kapłanów, siostry zakonne i braci zakonnych.
Następnie o godz. 1800 Msza Św. w intencji Powołań.
• W I Piątek spowiedź dla dorosłych i Młodzieży podczas
wszystkich Mszy Świętych, oraz od godz. 1730. Spowiedź dla
dzieci od godz. 1630 następnie dla nich Msza św. o godz. 1700.
Do chorych udajemy się od godz. 900. Jak w każdy I Piątek
zapraszamy na całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu.
Rozpoczęcie po Mszy Św. o godz. 800, zakończenie Mszą Św.
o północy.

Dzieckiem Bożym jestem ja…
Związek małżeński zawarli
24 października

Rafał Głuchowski i Sylwia Wojtyniak
Marek Zagożdżon i Aneta Stawińska

Co Bóg złączył
człowiek niech nie rozdziela…

7. W przyszłą niedzielę o godz. 1400 rozpoczynamy Katechizację
Przedmałżeńską, tzw. „Kurs Przedmałżeński”, spotkanie
odbędzie się w kancelarii parafialnej.

Odeszli do Pana

8. W przyszłą niedzielę, 8 listopada Msza Święta dla dzieci
przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej
i ich rodziców. Wyjątkowo w tym miesiącu Msza św. będzie
o godz. 1600.
9. W przyszłą niedzielę 8 listopada o godz. 1700 będzie nabożeństwo
w intencji zmarłych pielgrzymów a o godz. 1800 zostanie
odprawiona Msza Święta w intencji pielgrzymów oraz
o beatyﬁkację i kanonizację Sługi Bożego Ojca Świętego Jana
Pawła II.
10. W przyszłą niedzielę Komitet Budowy będzie przyjmował
indywidualne oﬁary na budowę naszego kościoła
w M a zows z a nach.

Teresa Piotrowska ( l. 68)
Zbigniew Środa ( l. 53)

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
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