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BIULETYN PARAFIALNY

kluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
Przypomnijmy, że odpust jest to darowanie przez Kościół, mocą władzy danej przez
Chrystusa kary doczesnej za grzechy już odpuszczone w sakramencie pokuty (w którym
Pan Jezus odpuszcza grzechy i karę wieczną, a pozostaje do odpokutowania kara doczesna
w tym życiu lub po śmierci w czyśćcu). Odpust zupełny jest darowaniem całej kary docze
snej, a odpust cząstkowy darowaniem części kary doczesnej.
Nasza modlitwa za zmarłych nie ma być smutnym wspomnieniem tych, którzy od
nas odeszli, ale przeżywana z wiarą w naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który „śmierć
przezwyciężył, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię” (por. 2 Tm 1,10).
Listopadowe smutki i ciemności naszych serc niech rozświetla blask naszego Zmartwych
wstałego Pana i nadziei jaką On nam daje. Dla chrześcijanina cmentarz jest miejscem
oczekiwania na zmartwychwstanie. Cmentarz parafialny jest miejscem świętym – staje się
takim przez poświęcenie, którego zwykle dokonuje biskup. Kwiaty składane na grobach
naszych zmarłych symbolizują miłość, zaś zapalone
świece i znicze – to symbol wiary, ofiary oraz mo
dlitwy i pamięci o zmarłych.
„Święta i zbawienna jest myśl modlić
się za umarłych” – 2 Mch 12,45
„Nawet umarłym nie odmawiaj oznak
przywiązania” – Syr 7,33
Religijny i modlitewny oraz wypełniony za
dumą nad rzeczami ostatecznymi człowieka, du
chowy klimat tych dni próbuje gdzieniegdzie
zakłócić wprowadzony tzw. „halloween”. Temu nie
chrześcijańskiemu zwyczajowi, który wywodzi się
z pogaństwa i jest obcy naszej kulturze trzeba się
zdecydowanie przeciwstawić! Choć ten zwyczaj jest
związany z maskaradą i nadaje się mu charakter
zabawy, to nie należy dać się temu zwieść, bo w za
myśle propagatorów tego niechrześcijańskiego
zwyczaju chodzi o zmianę naszej obyczajowości.
Św. papież Jan Paweł II: „Kościół żyje w nie
ustannym obcowaniu z wszystkimi świętymi i bło
gosławionymi, którzy żyją w Bogu. W Bogu jest
także wieczne obcowanie tych wszystkich, którzy tu
na ziemi byli ojcami i matkami, synami i córkami. Nikt z nich nie jest od nas odłączony”.
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Uroczystość Wszystkich Świętych
W Uroczystość Wszystkich Świętych
Kościół z radością oddaje cześć wszystkim
znanym i nieznanym świętym, tzn. tym,
którzy umierają w stanie przyjaźni z Bo
giem (w łasce uświęcającej) i pojednani
z ludźmi znaleźli dopełnienie swego życia
u Boga. Uroczystość ku czci Wszystkich
Świętych – najpierw bezimiennych męczen
ników za wiarę – obchodzono na Wschodzie
(w Antiochii) już w IV wieku w pierwszą
niedzielę po uroczystości Zesłania Ducha
Świętego. Na Zachodzie chrześcijaństwa
zbiorowy kult świętych rozpoczął się od cza
su poświęcenia przez papieża Bonifacego IV
Panteonu – starożytnej, pogańskiej świątyni
rzymskiej poświęconej wszystkim bóstwom
– na kościół pw. Matki Bożej i Wszystkich
Męczenników 13 Maja 609 roku. Papież Jan
XI w 835 r. ustanowił osobne święto ku czci
Wszystkich Świętych i wyznaczył dzień 1 li
stopada na jego obchodzenie. Radość
z triumfu Wszystkich Świętych – czyli zba
wionych wyraża biały (lub złoty) kolor szat
liturgicznych używanych w tę uroczystość;
fioletowe szaty mogą być używane dopiero
w godzinach popołudniowych, w czasie pro
cesji żałobnej na cmentarzu.
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla dzieci),
11.45 (suma), 13, 16, 19, 19* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12, 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)
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KOMENTARZ DO EWANGELII
Ewangelia Uroczystości Wszystkich Świętych – to „Osiem Błogosławieństw” – a jest
to fragment Ewangelii, który jest powszechnie znany, także wśród niechrześcijan. „Osiem
Błogosławieństw” wygłoszonych przez Pana Jezusa stanowi początek Chrystusowego „Ka
zania na górze” (Mt 5,17,29), które jest uznawane za swoisty kodeks moralności chrześci
jańskiej. „Błogosławieństwa” są hymnem o miłości, pieśnią o szczęśliwym życiu;
błogosławieni (idąc za tłumaczeniem tego greckiego słowa: „makarioi”) – to szczęśliwi!
„Osiem Błogosławieństw” przedstawionych przez Pana Jezusa – to osiem duchowych po
staw, dzięki którym można stać się błogosławionym – czyli szczęśliwym. Dzięki „Błogosła
wieństwom” życie ludzkie nabiera sensu, bo wiemy, ku czemu zmierzamy – celem naszego
życia jest oglądanie Boga twarzą w twarz. Każde „Błogosławieństwo” to rodzaj definicji
świętości. Różnorodność nagród przyobiecanych błogosławionym – to jakby wielość okre
śleń ukazujących szczęście wieczne. Czytając i rozważając te „Błogosławieństwa” z „Kaza
nia na górze” warto zauważyć, że ta sama formuła „błogosławieni” pojawi się w opisie sądu
ostatecznego, kiedy to zbawionym będzie przekazywane szczęście wieczne (por. Mt 25,34
nn.).
Wspomnijmy także, że na szlaku pielgrzymki św. Jana Pawła II po Polsce w 1999 r.
towarzyszyła papieżowi Ewangelia „Ośmiu Błogosławieństw”. Wygłoszone wtedy, podczas
siódmej pielgrzymki papieża do Ojczyzny, przemówienia stanowią piękny i bardzo cenny
komentarz do tego właśnie fragmentu Ewangelii, który jest powiązany z naszymi – polski
mi realiami.
Chrystus pouczając nas o kształcie życia, jaki ma cechować Jego uczniów, daje nam
Ducha Świętego i umocnieni łaską Bożą oraz darami Ducha Świętego możemy zrealizować
ideał ukazany w „Kazaniu na górze” – być „prawym człowiekiem” (za Benedyktem XVI).
Dodajmy też, że to już św. Augustyn († 430 r.) z darami Ducha Świętego związał ko
lejne błogosławieństwa ewangeliczne z „Kazania na górze”, które uważał za nakreślony
przez Zbawiciela obraz rozwoju życia chrześcijańskiego.
Sam Chrystus jest też dla nas najdoskonalszym przykładem wypełnienia przesłania
jakie niesie „Kazanie na górze”. Znamienne słowa wypowiedział duchowy przywódca naro
du hinduskiego Mahatma Gandhi (18691948): „Kazanie na górze” jest całym chrześcijań
stwem dla tego, kto chce żyć życiem chrześcijańskim. I to kazanie sprawiło, że pokochałem
Jezusa”.
Katechizm Kościoła Katolickiego pouczając nas o „życiu w Chrystusie” wskazuje, że:
„Błogosławieństwa objawiają porządek szczęścia i łaski, piękna i pokoju” (KKK 2546).
Uroczystość Wszystkich Świętych oraz obchodzone następnego dnia wspomnienie
Wszystkich wiernych zmarłych przypomina nam także jedną z ważnych prawd wiary, któ
rą wyznajemy w „Symbolu Apostolskim”: „wierzę w świętych obcowanie”. Do Kościoła
Chrystusowego należą nie tylko wierni na ziemi, ale także święci – zbawieni w niebie oraz
dusze w czyśćcu. Wiernych na ziemi określamy „Kościołem pielgrzymującym”, bo zmierza
my drogami wiary do niebieskiej ojczyzny. Niekiedy wracamy też do tradycyjnego, dawnego
określenia „Kościół walczący” (Ecclesia militans), bo w tym ziemskim pielgrzymowaniu
trzeba nam zmagać się z rozmaitym złem i przeciwnościami. Świętych w niebie nazywamy
„Kościołem triumfującym”, bo dzięki Bożej łasce odnieśli już zwycięstwo nad grzechem
i złem, i radują się udziałem w życiu wiecznym w Bogu. Dusze sprawiedliwych, którzy nie
odpokutowali całkowicie kary doczesnej albo zmarli w stanie grzechu powszedniego, do
świadczają stanu oczyszczenia – to „Kościół cierpiący”. Członkowie Kościoła pielgrzymują
cego, triumfującego i cierpiącego jako dzieci jednego Ojca Niebieskiego miłują się
i pomagają sobie wzajemnie i tę duchową łączność nazywamy „Świętych obcowaniem”.
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Zbawieni w niebie wspomagają modlitwami ludzi na ziemi i dusze w czyśćcu, wierni na
ziemi mogą (i powinni!) modlić się za dusze w czyśćcu cierpiące; przebywający zaś w czyść
cu mogą wspierać modlitwą ludzi na ziemi.

2 LISTOPADA (PIĄTEK) – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
(„DZIEŃ ZADUSZNY”)
Kościół w każdej Mszy św. modli się za tych „którzy zasnęli z nadzieją zmartwych
wstania i o wszystkich którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata”, ale ten dzień jest szcze
gólnie poświęcony pamięci wszystkich
zmarłych, znanych i nieznanych. To li
turgiczne wspomnienie zapoczątkował
opat benedyktyński św. Odilon (†1048 r.).
W XIII w. stało się ono powszechnym
zwyczajem
Kościoła
Zachodniego.
W 1915 r. papież Benedykt XV zezwolił
na odprawianie w tym dniu przez każ
dego kapłana trzech Mszy świętych.
Duszom w czyśćcu cierpiącym mo
żemy przychodzić także z pomocą przez
pobożną praktykę odpustów. Od 1 do 8
listopada można uzyskać codziennie od
pust zupełny za pobożne nawiedzenie
cmentarza i odmówienie Modlitwy za
zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować
jedynie za zmarłych. 2 listopada –
w „Dzień Zaduszny” można uzyskać (je
den raz) odpust zupełny za pobożne na
wiedzenie kościoła, który można
ofiarować tylko za dusze w czyśćcu cier
piące. Należy odmówić Modlitwę Pańską
i Wyznanie wiary, zachowując inne zwy
kłe warunki dla uzyskania odpustu zu
pełnego,
którymi
są:
spowiedź
sakramentalna, Komunia święta, modli
twa wg intencji Ojca Świętego oraz wy
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niedziela:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
I czwartek miesiąca:
piątek:
sobota:

18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

