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Świętość i przemijanie
Jakże przejmujące i wołające do naszego sumienia 

są pierwsze słowa Ojca Świętego Jana Pawła II zapi-
sane w Jego duchowym testamencie: „Czuwajcie, bo 
nie wiecie, kiedy Pan wasz przybędzie (Mt 24,42) - te 
słowa przypominają mi ostateczne wezwanie, które 
nastąpi wówczas, kiedy Pan zechce. Pragnę za Nim 
podążyć i pragnę, aby wszystko, co składa się na moje 
ziemskie życie, przygotowało mnie do tej chwili. Nie 
wiem, kiedy ona nastąpi, ale tak jak wszystko, również 
i tę chwilę oddaje w ręce Matki mojego Mistrza: Totus 
Tuus. W tych samych rękach matczynych zostawiam 
wszystko i Wszystkich, z którymi związało mnie moje 
życie i moje powołanie. W tych rękach zostawiam nade 
wszystko Kościół, a także mój Naród i całą ludzkość. 
Wszystkim dziękuję. Wszystkich proszę o przebacze-
nie. Proszę także o modlitwę, aby Miłosierdzie Boże 
okazało się większe od mojej słabości i niegodności.”

Wczytując się w te wymowne słowa, zastanawiamy 
się nad sobą, nad swoim życiem i nad swoim postę-
powaniem. Czy i my będziemy w pełni przygotowani 
na spotkanie z Panem? Czy będę gotowy spojrzeć 
w twarz Bogu samemu, w chwili kiedy On zechce 
mnie powołać do siebie? Z jakim życiowym bagażem 
stanę na Sądzie Ostatecznym? Czy to będzie dorobek 
praktykowanej miłości mojego życia,  czy też stanę 
przed Panem jako syn marnotrawny? Ileż pytań i ile 
osobistej refleksji budzi się w naszych sercach, gdy 

czytamy słowa z duchowego testamentu Ojca Świę-
tego Jana Pawła II (św. Jana Pawła II). Ojciec Święty 
wskazał nam na Miłosierdzie Boże, które nas ogarnie 
szczególnie wtedy, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, 
jak jesteśmy słabi, ułomni i grzeszni.  Przypomniał 
nam, że jedynym i ostatecznym ratunkiem dla nas jest 
Boże Miłosierdzie. Napisał wprost: Apud Dominum 
Misericordia et copiosa apud Eum redemptio - co 
w języku polskim znaczy: „U Pana jest bogate Mi-
łosierdzie i obfite u Niego odkupienie”.

Kościół daje nam listopadowy czas zamyśleń i re-
fleksji. Dlatego najbliższe dni są czasem intensywnej 
pamięci modlitewnej. Wypominki, celebrowane Msze 
święte - to duchowy dar jaki możemy ofiarować tym, 
którzy sami sobie pomóc już nie mogą.

Dziś, gdy wpatrujemy się we wspaniałe świadectwo 
życia i świętości naszego Papieża św. Jana Pawła II, 
błogosławionego Jerzego Popiełuszki i wielu innych 
świętych, podejmijmy raz jeszcze osobisty rachunek 
sumienia i wsłuchajmy się w pytania samego Jezusa 
Chrystusa, ongiś skierowane do Apostoła Piotra: 
„Czy ty mnie miłujesz?”. Chcielibyśmy u kresu swego 
życia uklęknąć przed Panem i z czystym sercem oraz 
spokojem sumienia, szczerze powiedzieć: „Panie, Ty 
wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21,17). 

Ks. Proboszcz
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Boży pokój jak rzeka
Zwłaszcza teraz, w pierwszych 

dniach listopada częściej odmawia-
my modlitwę: „Wieczne odpoczy-
wanie, racz zmarłym dać, Panie, 
a światłość wiekuista niechaj im 
świeci; niech odpoczywają w po-
koju wiecznym.” Tak modlimy się 
w Kościele, w domu i nad grobami 
drogich nam bliskich. Co wówczas 
mamy na myśli, wypowiadając te 
słowa? O jakim odpoczynku i po-
koju myślimy? Z reguły przecież 
odpoczynek jest wskazany czło-
wiekowi, aby nabrał nowych sił. 
Takiego jednak, w naszym rozu-
mieniu, odpoczynku nie potrzebują 
ciała złożone do grobu. Otaczamy 
je szacunkiem, ale ich przezna-
czeniem jest zamiana w proch. 
Wierzymy jednak, że Ci, którzy 
odeszli z tego świata, żyją nadal 
w świecie innym, nie tylko w na-
szej pamięci. Dlatego się modlimy.

Rozmawiałem przypadkowo ze  Świadkiem Jehowy. 
Zarzucał nam – katolikom – że modlimy się słowami, 
których w Biblii nie ma. Chodziło o „Wieczny odpo-
czynek”. Jednak z wielu fragmentów Pisma wynika 
bezdyskusyjnie,  że modlitwa o odpoczynek w Bogu 
jest jak najbardziej zasadna.

Jaki jest świat, w którym żyjemy, w którym wszy-
scy mówią o pokoju, a doprawdy, trudno znaleźć 
czas na świecie, w którym nie toczyłaby się żadna 
wojna. W świecie panuje niepokój, a wprowadzają go 
ludzie: krzywdzą się nawzajem, okłamują, obmawiają. 
Jesteśmy atakowani pokusami i czasem im ulegamy. 
W wielu sercach ludzi panuje niepokój. Cierpimy  z tego 
powodu i szukamy ukojenia: w przyrodzie, w oczeki-
waniu na pomocną dłoń, na odruch współczucia czy 
solidarności. Jeśli znajdziemy remedia na powyższe 
rozterki duchowe, to okaże się, że są one niepewne, 
nietrwałe i przemijające. Prawdziwego pokoju świat 
dać nam nie potrafi.

Księga Rodzaju mówi, że Bóg, zakończywszy stwa-
rzanie nieba, ziemi i człowieka, odpoczął. Widział, że 
wszystko było dobre. Kochający Bóg, zaprosił ludzi 
do współgospodarowania ziemią zgodnie z Jego wolą, 
zawarł z ludźmi przymierze, obiecał niebo. To jest 
ostatecznym celem i przeznaczeniem człowieka – 
odpoczynek w Bogu, odpoczynek z Bogiem.

Izraelici pozdrawiali się słowem: „Szalom”. Ten 
hebrajski zwrot oznacza więcej niż pokój – oznacza 
życzenie pokoju, szczęścia, zdrowia, dobrobytu, bło-
gosławieństwo (Lb 6, 23 – 27).

Prorok Izajasz zapowiadając przyjście Chrystusa, 
nazwał Go „Księciem Pokoju”. W Jego królestwie ma 
zapanować „pokój bez granic”. (Iz 9,5)

Pokój Boży to ten, który zwiastuje 
nam Dobra Nowina. Swoim poko-
jem obdarowuje nas Chrystus. Jego 
słowa, zawsze aktualne, są jasne: 
„Pokój zostawiam wam, pokój mój 
daję wam. Nie tak jak daje świat, 
Ja wam daję.  Niech się nie trwoży 
serce wasze ani się lęka.” (J 14, 27)

Po szczerej spowiedzi sakramen-
talnej, świadomi, że Bóg wszystkie 
nasze grzechy puścił w niepamięć, 
odczuwamy wielką ulgę, lekkość 
i radość. Warto się wsłuchać w for-
mułę rozgrzeszenia, przemyśleć  - 
wypowiada ją nad nami kapłan 
w imieniu Chrystusa i Kościoła: 
„Bóg, Ojciec Miłosierdzia, któ-
ry pojednał świat ze sobą przez 
śmierć i zmartwychwstanie Swo-
jego Syna i zesłał Ducha Świętego 
na odpuszczenie grzechów, niech 
ci udzieli przebaczenia i pokoju 
przez posługę Kościoła.”

Czytałem relację pewnego kapłana – kapelana 
szpitala, który mówił, że spotykał  nie raz lekarzy, 
wśród nich także niewierzących i agnostyków, którzy 
prosili kapłana, by przygotował duchowo chorego 
do ciężkiego zabiegu. Lekarze ci wiedzieli, że ulgę 
i spokój sumienia, jakie uzyska pacjent po spowiedzi, 
będą miały pozytywny wpływ na przebieg operacji 
i dalsze leczenie.

Drugim sakramentem, w którym Jezus obdarza 
pokojem jest Eucharystia. Wspaniała modlitwa o ob-
darzenie nas pokojem i uwolnienie nas od wszelkiego 
zła i niepokoju ma miejsce po modlitwie „Ojcze nasz”: 
„Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz 
nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w Swoim 
Miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu 
i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei 
oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa  
Chrystusa”. Po tej modlitwie zaś kapłan zwróci się do 
nas z orędziem pokoju: „Pokój Pański niech zawsze 
będzie z wami!” Przekazujemy sobie znak pokoju. Nie 
jest to gest powitania (ani pożegnania), ale życzenie 
pokoju Chrystusowego i dzielenia się nim z ludźmi.

Eucharystia stanowi przedsmak radosnej i wiecz-
nej uczty niebieskiej w królestwie Chrystusa, do 
której jesteśmy powołani. O tę upragnioną radość, 
pokój, ład ducha, wieczną harmonię i wolność od 
zła, kłopotów, bólu i łez – prosimy Boga, także dla 
zmarłych. Wieczny odpoczynek – to radość, jakiej na 
tym świecie nie zaznamy, bo jest to radość pełna, bez 
końca, w wiekuistej światłości.

Józef
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Musimy wrócić do Mszy Świętej 
Nieznajomość Mszy Świętej jest wielką winą i ogrom-

nym nieszczęściem chrześcijaństwa. Msza Święta 
powinna zostać przez nas odkryta , z całym swoim 
przeogromnym znaczeniem dla dusz, dla parafii i dla 
narodu. Odkryta jako centrum dziejów świata, jako 
nadprzyrodzone źródło życia całej ludzkości.

Najważniejszy dzień całej historii świata, to Wielki 
Piątek. Najważniejsza godzina w historii świata, to 
godzina konania Chrystusa. Od tej godziny zawisło 
zbawienie świata po wszystkie wieki. Cóż czynił Chry-
stus na krzyżu? Od godziny 12. do 3. odprawiał Mszę 
Świętą. Trzygodzinna Msza Święta ukrzyżowanego 
Arcykapłana Chrystusa, to największe zdarzenie 
między Stworzeniem Świata i Sądem Ostatecznym. 
Msza Święta jest współczesną Golgotą. Kto idzie na 
Mszę Świętą, ten idzie na Kalwarię.

Msza Święta ze swoim Przeistoczeniem jest powta-
rzaniem Wielkopiątkowej ofiary. Kto podczas Mszy 
Świętej nie czuje się duchem obecny na Kalwarii, na 
Górze Ukrzyżowania, ten nie ma najmniejszego pojęcia 
o katolickiej Mszy Świętej.

Zapamiętajmy sobie to głęboko: kiedy się odprawia 
Msza Święta, kiedy w Nowym Testamencie spełnia 
się Ofiara, wtedy stoi przy ołtarzu Chrystus. Iść na 
Mszę Świętą, znaczy uczestniczyć w spełnianej osobiście 
przez Chrystusa Ofierze ku czci Bożej.

Msza Święta jest wielką ofiarą przebłagalną wiernych 
za błędy naszych czasów, za laicyzm, za ześwieccze-
nie. Przeistoczenie to wielkie przeciwstawienie się 
liberalnym zasadom narodów i rządów.

Oprac. na podstawie „MUSIMY WRÓCIĆ DO 
MSZY ŚWIĘTEJ.”

ks. Proboszcz

ZAPROSZENIE
„Ktokolwiek pragnie otrzymać łaski, niech odprawi na moją cześć 

trzy nowenny, odmawiając piętnaście tajemnic różańca, a potem niech 
odmówi znowu trzy nowenny dziękczynne”.

„Pomnij o Miłosierna Panno Różańcowa z Pompei, jako nigdy jeszcze 
nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim 
pomocy Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie 
gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty 
Twój Różaniec i przez upodobanie jakie okazujesz dla Twej Świątyni 
w Pompejach, wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen”.

Kolejne spotkanie Nowenny Pompejańskiej odbędzie się  
22 listopada 2014 r. tj. sobota o godzinie 19  

w kościele parafialnym.  
Zapraszam do licznego udziału.

ks. Proboszcz
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Boży pokój jak rzeka
Zwłaszcza teraz, w pierwszych 

dniach listopada częściej odmawia-
my modlitwę: „Wieczne odpoczy-
wanie, racz zmarłym dać, Panie, 
a światłość wiekuista niechaj im 
świeci; niech odpoczywają w po-
koju wiecznym.” Tak modlimy się 
w Kościele, w domu i nad grobami 
drogich nam bliskich. Co wówczas 
mamy na myśli, wypowiadając te 
słowa? O jakim odpoczynku i po-
koju myślimy? Z reguły przecież 
odpoczynek jest wskazany czło-
wiekowi, aby nabrał nowych sił. 
Takiego jednak, w naszym rozu-
mieniu, odpoczynku nie potrzebują 
ciała złożone do grobu. Otaczamy 
je szacunkiem, ale ich przezna-
czeniem jest zamiana w proch. 
Wierzymy jednak, że Ci, którzy 
odeszli z tego świata, żyją nadal 
w świecie innym, nie tylko w na-
szej pamięci. Dlatego się modlimy.

Rozmawiałem przypadkowo ze  Świadkiem Jehowy. 
Zarzucał nam – katolikom – że modlimy się słowami, 
których w Biblii nie ma. Chodziło o „Wieczny odpo-
czynek”. Jednak z wielu fragmentów Pisma wynika 
bezdyskusyjnie,  że modlitwa o odpoczynek w Bogu 
jest jak najbardziej zasadna.

Jaki jest świat, w którym żyjemy, w którym wszy-
scy mówią o pokoju, a doprawdy, trudno znaleźć 
czas na świecie, w którym nie toczyłaby się żadna 
wojna. W świecie panuje niepokój, a wprowadzają go 
ludzie: krzywdzą się nawzajem, okłamują, obmawiają. 
Jesteśmy atakowani pokusami i czasem im ulegamy. 
W wielu sercach ludzi panuje niepokój. Cierpimy  z tego 
powodu i szukamy ukojenia: w przyrodzie, w oczeki-
waniu na pomocną dłoń, na odruch współczucia czy 
solidarności. Jeśli znajdziemy remedia na powyższe 
rozterki duchowe, to okaże się, że są one niepewne, 
nietrwałe i przemijające. Prawdziwego pokoju świat 
dać nam nie potrafi.

Księga Rodzaju mówi, że Bóg, zakończywszy stwa-
rzanie nieba, ziemi i człowieka, odpoczął. Widział, że 
wszystko było dobre. Kochający Bóg, zaprosił ludzi 
do współgospodarowania ziemią zgodnie z Jego wolą, 
zawarł z ludźmi przymierze, obiecał niebo. To jest 
ostatecznym celem i przeznaczeniem człowieka – 
odpoczynek w Bogu, odpoczynek z Bogiem.

Izraelici pozdrawiali się słowem: „Szalom”. Ten 
hebrajski zwrot oznacza więcej niż pokój – oznacza 
życzenie pokoju, szczęścia, zdrowia, dobrobytu, bło-
gosławieństwo (Lb 6, 23 – 27).

Prorok Izajasz zapowiadając przyjście Chrystusa, 
nazwał Go „Księciem Pokoju”. W Jego królestwie ma 
zapanować „pokój bez granic”. (Iz 9,5)

Pokój Boży to ten, który zwiastuje 
nam Dobra Nowina. Swoim poko-
jem obdarowuje nas Chrystus. Jego 
słowa, zawsze aktualne, są jasne: 
„Pokój zostawiam wam, pokój mój 
daję wam. Nie tak jak daje świat, 
Ja wam daję.  Niech się nie trwoży 
serce wasze ani się lęka.” (J 14, 27)

Po szczerej spowiedzi sakramen-
talnej, świadomi, że Bóg wszystkie 
nasze grzechy puścił w niepamięć, 
odczuwamy wielką ulgę, lekkość 
i radość. Warto się wsłuchać w for-
mułę rozgrzeszenia, przemyśleć  - 
wypowiada ją nad nami kapłan 
w imieniu Chrystusa i Kościoła: 
„Bóg, Ojciec Miłosierdzia, któ-
ry pojednał świat ze sobą przez 
śmierć i zmartwychwstanie Swo-
jego Syna i zesłał Ducha Świętego 
na odpuszczenie grzechów, niech 
ci udzieli przebaczenia i pokoju 
przez posługę Kościoła.”

Czytałem relację pewnego kapłana – kapelana 
szpitala, który mówił, że spotykał  nie raz lekarzy, 
wśród nich także niewierzących i agnostyków, którzy 
prosili kapłana, by przygotował duchowo chorego 
do ciężkiego zabiegu. Lekarze ci wiedzieli, że ulgę 
i spokój sumienia, jakie uzyska pacjent po spowiedzi, 
będą miały pozytywny wpływ na przebieg operacji 
i dalsze leczenie.

Drugim sakramentem, w którym Jezus obdarza 
pokojem jest Eucharystia. Wspaniała modlitwa o ob-
darzenie nas pokojem i uwolnienie nas od wszelkiego 
zła i niepokoju ma miejsce po modlitwie „Ojcze nasz”: 
„Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz 
nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w Swoim 
Miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu 
i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei 
oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa  
Chrystusa”. Po tej modlitwie zaś kapłan zwróci się do 
nas z orędziem pokoju: „Pokój Pański niech zawsze 
będzie z wami!” Przekazujemy sobie znak pokoju. Nie 
jest to gest powitania (ani pożegnania), ale życzenie 
pokoju Chrystusowego i dzielenia się nim z ludźmi.

Eucharystia stanowi przedsmak radosnej i wiecz-
nej uczty niebieskiej w królestwie Chrystusa, do 
której jesteśmy powołani. O tę upragnioną radość, 
pokój, ład ducha, wieczną harmonię i wolność od 
zła, kłopotów, bólu i łez – prosimy Boga, także dla 
zmarłych. Wieczny odpoczynek – to radość, jakiej na 
tym świecie nie zaznamy, bo jest to radość pełna, bez 
końca, w wiekuistej światłości.

Józef
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Usłysz!… rozdzierające  
wołanie o pomoc…

…”Musimy modlić się za dusze czyśćcowe w czyśćcu. To niewiarygodne, co one mogą uczynić dla naszego 
duchowego dobra, z wdzięczności dla tych na ziemi, którzy pamiętają o modlitwie za nie” (św.o.Pio) …

uwagę zasługuje modlitwa różańcowa. Znam wiele 
osób modlących się przez 54 dni Nowenną Pompe-
jańską  za dusze w czyśćcu cierpiące. Święty Jan 
Metias z Limy, zwany „przyjacielem biednych dusz”, 
każdej nocy klęcząc, odmawiał trzykrotnie różaniec 
za dusze czyśćcowe. Św. Jan Ewangelista, do którego 
żywił nabożeństwo, miał mu podobno objawić, że 
przez modlitwę różańcową uwolnił wielką liczbę 
dusz z czyśćca.

 Nieocenioną pomocą dla dusz czyśćcowych są 
odpusty ofiarowane w ich intencjach. Cierpienia, umar-
twienia i post w  intencjach zmarłych otwierają im 
bramę  do Nieba.

Zmarli nas bardzo potrzebują, a my potrzebuje-
my ich nieustannego wstawiennictwa, gdyż widzą 
oni w Bożym świetle zło, jakie nam zagraża. Każda 
modlitewna jest Bożym kluczem do łask, zarówno 
dla dusz czyśćcowych, jak i dla nas,  przez ich orę-
downictwo u Boga

Dzisiejszy świat skażony ateizmem, materializmem, 
liberalizmem sprawia, że współczesny człowiek prze-
konany jest o swojej wyższości nad Bogiem. Butny, nie 
chce słyszeć słów    nie chce słyszeć słów „ Memento 
mori”, które w każdym momencie życia są aktualne…, 
nie chce usłyszeć rozdzierającego wołania  o pomoc… 
dusz w czyśćcu cierpiących, a nawet uwierzyć w ich 
istnienie. Myśli, że będzie żył wiecznie na tej ziemi. 
Nawet migocący płomyk palącej się na grobie świecy 
i szept modlitwy w listopadowe święto, nie przekonują 
wielu o kruchości ludzkiej egzystencji.

Bogactwo niematerialne
Bóg obdarzył nas potężnym bogactwem niewi-

dzialnym. Są nim nasi bliscy, przyjaciele, znajomi, 
żyjący już w wieczności. Postawmy sobie pytania: Czy 
żyją nadal w naszych sercach? Czy zdaliśmy egzamin 
z miłości względem bliźnich, którzy  już odeszli z tego 
świata? Czy staramy się usłyszeć ich błagalne woła-
nie o pomoc w cierpieniu czyśćcowym? To wołanie 
o naszą modlitwę, o czyn pokutny, jałmużnę, o dobry 
czyn Miłosierdzia, przyjętą komunię świętą, odpusty… 
Niech spływające po policzkach łzy nie mówią o naszej 
bezsilności względem zmarłych, ale wywołają w ser-
cu pragnienie trwałego praktykowania modlitwy za 
nich. Starajmy się usłyszeć głos Niewidzialnego Pana, 
głos zapisany w Ewangelii św. Łukasza: Wszystko 
co uczyniliście  jednemu z tych braci najmniejszych, 
Mnieście uczynili. Nieśmy zatem Bogu dzień po dniu 
modlitwę za zmarłych, aby doszli jak najszybciej do 
Boga i Jego miłości, a oni, świadomi naszych potrzeb, 
będą orędować za nami przed Panem.

 Klucz do Bożych łask…
Msza św., w czasie której sam Jezus Chrystus mo-

dli się do Swego Ojca, składa Ofiarę ze swego życia 
jest  najpotężniejszym sposobem do zmniejszenia 
cierpienia dusz i zbliżenia dusz do Nieba…Składajmy 
jałmużnę za zmarłych, zamawiając intencję Mszy św. 
względnie tzw. „wypominki” za zmarłych. Odświeżmy 
w swojej pamięci zapomnianą tradycję zamawiania 
za zmarłych Mszy św. zwanych gregoriankami czy 
Nowenny 9 Mszy św., względnie Mszy św. wieczystych. 
Skuteczną pomocą niesioną duszą czyśćcowym jest 
droga krzyżowa. Rozważając  mękę Jezusa Chrystusa, 
skracamy ich karę i zbliżamy do Nieba. Na szczególną 
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 Błagania duszy 
o „jałmużnę ducha”:

Ksiądz Krzysztof Zimończyk SCJ  pisał:  Dusze 
czyśćcowe są jak żebracy, którzy błagają nas o jałmuż-
nę. Sama się o tym przekonałam: Znakiem ważności 
Mszy św. za dusze, zanurzone w ogniu czyśćcowym,  
było dla mnie wymowne zdarzenie: Kilka lat wstecz, 
w krótkich odstępach w czasie, miałam chyba już piąty 
zabieg chirurgiczny. Lekarz, po histopatologicznym 
badaniu stosownego wycinka, postawił  wstępną 
zatrważającą diagnozę.... Zwróciłam się o pomoc  do 
dusz czyśćcowych, zaznaczając, że jeżeli wynik będzie 
dobry i nie będzie potrzeby ponoszenia kosztów lecze-
nia chemoterapią, od razu zamówię  Nowennę 9 Mszy 
św. o ich rychłą  radość w Niebie. W momencie, kiedy 
otrzymałam pozytywny wynik, do biura wszedł ka-
płan.  - Wpadłem, aby powiedzieć Pani Szczęść Boże. 
-  Natychmiast  zrozumiałam, że te odwiedziny, to 
działanie dusz, abym natychmiast przekazała jałmużnę 
i zrealizowała względem nich obietnice, zamawiając 
Nowennę. I tak się stało.

Łaski za przyczyną dusz
Kilka lat temu byliśmy jako wspólnota Apostolstwa 
Dobrej Śmierci  na rekolekcjach w Montligeon 
(Normandia) we Francji. To miejsce znane jest na 
całym świecie jako światowe Centrum Modlitwy 
za Zmarłych i Umierających. To też światowe 
centrum Apostolstwa Dobrej Śmierci. Założycielowi  
sanktuarium pod wezwaniem Matki Bożej 
Wyzwolicielki Dusz Czyśćcowych w Montligon  
zależało na tym, aby było takie miejsce na ziemi, w 
którym każdego dnia i o każdej godzinie trwa  pamięć 
o zmarłych.

W czasie konferencji rektor tego sanktuarium ks. 
Paul Preaux mówił o wdzięczności  dusz czyśćcowych 
względem osób modlących się za nie. Modląc się za 

dusze, doświadcza ich pomocy w codziennym życiu 
ośrodka w Montligeon.

Druga Księga Machabejska (12, 45-46), mówiąc 
o czyśćcu, skłania nas do dotknięcia dusz modlitwą 
i pchnięcia ich do Nieba. Dusze mogą zrobić bardzo 
dużo dla nas, gdyż Bóg obdarza je wielką miłością. 
Zatem modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące powinna  
ogarnąć całe nasze życie.     

Nie mogę nie przytoczyć tu świadectwa Irlandczyka, 
pracownika jednej z klinik aborcyjnych. Przyjmując 
kobiety, udzielał im szczegółowych wyjaśnień dotyczą-
cych   ciężkich skutków fizycznych, psychologicznych 
i duchowych aborcji. Rozmowy, mimo jego przekonu-
jących argumentów, pozostawały bez efektów. Jednej 
z kobiet poświęcił nawet kilka godzin. Nie udało się 
zmienić jej postanowienia zabicia dziecka. Postawił 
na dusze czyśćcowe. Zamówił u kapłana Mszę św. 
o uwolnienie dusz z czyśćca, która  niezwłocznie 
została  odprawiona. Kilka godzin później ponownie 
skontaktował się z tą kobietą, aby dowiedzieć się, czy 
nie zaplanowała  aborcji w innym centrum przyjęć. 
Ku jego wielkiej radości, dowiedział się, że zmieniła 
zdanie i że zachowa swe dziecko. Umocniony tym 
szczęśliwym doświadczeniem, gdy natrafiał na ciężki 
przypadek kobiet, które nie chciały wyrzec się aborcji, 
ponawiał swój pomysł z duszami w czyśćcu. Ta for-
ma niesienia pomocy duszom sprawiła, że uratował 
wielu niewinnym życie. Tak, dusze bardzo korzystają 
z owoców i mocy Mszy  świętej; dlatego z wdzięcz-
nością odpowiadają dobroczyńcom na ich modlitwę 
w sprawie życia.

Nie zapomnij o Pasterzach Kościoła

Czytelniku, czytając ten artykuł, pomyśl również 
o kapłanie, czy kapłanach, którzy stanęli na Twojej 
drodze życia, a odeszli już do wieczności. Powierz ich 
dusze Miłosiernemu Panu, bo oni za życia, i zapew-
ne i teraz, są pomostem łączącym nas z Niebem, po 
którym bezpiecznie możemy  przejść do Wieczności.

        
  LidiaWajdzik ADS

ZAPROSZENIE
Wspólnota i Szkoła Nowej Ewangelizacji „Zacheusz” zaprasza na:
CZUWANIE CHARYZMATYCZNE Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE:  

odbędzie się 15.11.2014 w kościele św. Krzyża Braci Mniejszych Franciszkanów w Cieszynie  
przy ulicy Szersznika 3. 

Ramowy program: 
17.30 modlitwa do Ducha Świętego, 17.45 Konferencja, 18.30 Różaniec,  

19.00 Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie, 21.30 Adoracja oraz modlitwy wstawiennicze.
Szczegółowe informacje: www.sne.franciszkanie.pl

6

Li
st

op
ad

 2
01

4 
  A

N
IO

Ł 
KO

Ń
CZ

YC
KI

USŁYSZ!… ROZDZIERAJĄCE WOŁANIE O POMOC…

Usłysz!… rozdzierające  
wołanie o pomoc…

…”Musimy modlić się za dusze czyśćcowe w czyśćcu. To niewiarygodne, co one mogą uczynić dla naszego 
duchowego dobra, z wdzięczności dla tych na ziemi, którzy pamiętają o modlitwie za nie” (św.o.Pio) …

uwagę zasługuje modlitwa różańcowa. Znam wiele 
osób modlących się przez 54 dni Nowenną Pompe-
jańską  za dusze w czyśćcu cierpiące. Święty Jan 
Metias z Limy, zwany „przyjacielem biednych dusz”, 
każdej nocy klęcząc, odmawiał trzykrotnie różaniec 
za dusze czyśćcowe. Św. Jan Ewangelista, do którego 
żywił nabożeństwo, miał mu podobno objawić, że 
przez modlitwę różańcową uwolnił wielką liczbę 
dusz z czyśćca.

 Nieocenioną pomocą dla dusz czyśćcowych są 
odpusty ofiarowane w ich intencjach. Cierpienia, umar-
twienia i post w  intencjach zmarłych otwierają im 
bramę  do Nieba.

Zmarli nas bardzo potrzebują, a my potrzebuje-
my ich nieustannego wstawiennictwa, gdyż widzą 
oni w Bożym świetle zło, jakie nam zagraża. Każda 
modlitewna jest Bożym kluczem do łask, zarówno 
dla dusz czyśćcowych, jak i dla nas,  przez ich orę-
downictwo u Boga

Dzisiejszy świat skażony ateizmem, materializmem, 
liberalizmem sprawia, że współczesny człowiek prze-
konany jest o swojej wyższości nad Bogiem. Butny, nie 
chce słyszeć słów    nie chce słyszeć słów „ Memento 
mori”, które w każdym momencie życia są aktualne…, 
nie chce usłyszeć rozdzierającego wołania  o pomoc… 
dusz w czyśćcu cierpiących, a nawet uwierzyć w ich 
istnienie. Myśli, że będzie żył wiecznie na tej ziemi. 
Nawet migocący płomyk palącej się na grobie świecy 
i szept modlitwy w listopadowe święto, nie przekonują 
wielu o kruchości ludzkiej egzystencji.

Bogactwo niematerialne
Bóg obdarzył nas potężnym bogactwem niewi-

dzialnym. Są nim nasi bliscy, przyjaciele, znajomi, 
żyjący już w wieczności. Postawmy sobie pytania: Czy 
żyją nadal w naszych sercach? Czy zdaliśmy egzamin 
z miłości względem bliźnich, którzy  już odeszli z tego 
świata? Czy staramy się usłyszeć ich błagalne woła-
nie o pomoc w cierpieniu czyśćcowym? To wołanie 
o naszą modlitwę, o czyn pokutny, jałmużnę, o dobry 
czyn Miłosierdzia, przyjętą komunię świętą, odpusty… 
Niech spływające po policzkach łzy nie mówią o naszej 
bezsilności względem zmarłych, ale wywołają w ser-
cu pragnienie trwałego praktykowania modlitwy za 
nich. Starajmy się usłyszeć głos Niewidzialnego Pana, 
głos zapisany w Ewangelii św. Łukasza: Wszystko 
co uczyniliście  jednemu z tych braci najmniejszych, 
Mnieście uczynili. Nieśmy zatem Bogu dzień po dniu 
modlitwę za zmarłych, aby doszli jak najszybciej do 
Boga i Jego miłości, a oni, świadomi naszych potrzeb, 
będą orędować za nami przed Panem.

 Klucz do Bożych łask…
Msza św., w czasie której sam Jezus Chrystus mo-

dli się do Swego Ojca, składa Ofiarę ze swego życia 
jest  najpotężniejszym sposobem do zmniejszenia 
cierpienia dusz i zbliżenia dusz do Nieba…Składajmy 
jałmużnę za zmarłych, zamawiając intencję Mszy św. 
względnie tzw. „wypominki” za zmarłych. Odświeżmy 
w swojej pamięci zapomnianą tradycję zamawiania 
za zmarłych Mszy św. zwanych gregoriankami czy 
Nowenny 9 Mszy św., względnie Mszy św. wieczystych. 
Skuteczną pomocą niesioną duszą czyśćcowym jest 
droga krzyżowa. Rozważając  mękę Jezusa Chrystusa, 
skracamy ich karę i zbliżamy do Nieba. Na szczególną 
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I niedziela listopada, 02.11.2014,  Ewangelia z dnia: J 
11, 32-45

O co proszę? O serce przejęte duchową troską 
o zmarłych.

•  Wsłucham się w pełne wzruszenia słowa Marii 
skierowane do Jezusa. Będę patrzył na jej zapłaka-
ną twarz. Usłyszę jej szloch. Zwrócę uwagę, z jaką 
prostotą i otwartością mówi Jezusowi o swojej 
ufności do Niego.

• Będę kontemplował twarz Jezusa, który wzrusza 
się i rozrzewnia, patrząc na ból i łzy szlochających 
kobiet. Będę patrzył, jak pełen smutku udaje się 
do grobu przyjaciela Łazarza, i płacze.

• Uświadomię sobie, że Jezus widzi każde moje cier-
pienie, wzrusza się na widok mojego bólu, płacze, 
kiedy widzi moje zagubienie i bezradność. Czy 
w chwilach cierpienia potrafię mówić Mu o moich 
uczuciach? Czy rozmawiam z Nim o moich buntach?

• „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz”. Będę przez dłuższy 
czas kontemplował te scenę. Usłyszę słowa Jezusa 
pełne mocy, zobaczę zdziwienie zgromadzonego tłu-
mu oraz Łazarza wychodzącego z ciemności grobu.

• Będę prosił o głębokie doświadczenie prawdy, że 
Jezus jest moim przyjacielem, który pragnie od-
działywać swoją mocą w moim życiu. Jest zdolny 
wyprowadzić mnie „na zewnątrz” z beznadziej-
nych sytuacji.

• Odpowiem sobie szczerze na pytanie: Co jest moim 
„grobem” w codziennym życiu? Co zabiera mi ra-
dość i chęć do życia, kusi do ucieczki? Poproszę 
Jezusa w gorącej modlitwie, aby odsunął kamień 
od moich ciemnych miejsc życia w których grzebię 
moje dobre pragnienia.

• Poproszę Go z wiarą, aby swoją mocą wskrzesił we 
mnie głęboką przyjaźń do Jezusa. W listopadzie 
będę pamiętał o częstej modlitwie za zmarłych. 
Moim ponawianym aktem strzelistym będą słowa: 
„Wieczny odpoczynek…”. 

II niedziela listopada 09.11.2014, Ewangelia z dnia: Mt 
25, 1-13

O co proszę? O łaskę nieustannej gotowości na 
przyjęcie Jezusa.

• Uświadomię sobie, że moje życie zmierza nieustannie 
do wieczności. Będzie to  albo wieczne przebywanie 
z Jezusem – Oblubieńcem, albo wieczne odrzucenie. 
Potwierdza to wyraźnie los panien z przypowieści.

• Czy pamiętam o tym, że moje zaangażowanie w co-
dzienne sprawy, obowiązki stanu, powołania, mają 
wartość relatywną, przejściową? Czy potrafię po-
patrzeć na moje życie z perspektywy wieczności? 
Spróbuje uczynić to w tym momencie. Jakie uczucia 
budzą się we mnie?

• „O północy rozległo się wołanie”. Głęboka noc jest 
symbolem godziny najmniej oczekiwanej. Kiedy 
wszyscy zmorzeni snem zasnęli, nadszedł Pan. 
Moje ostateczne spotkanie z Panem jest nieprze-
widywalne. Nastąpi w chwili mojej śmierci lub na 
końcu świata.

• Nie wystarczy wiedzieć, że Pan nadejdzie. Sama 
wiedza bez życiowej zapobiegliwości i starania 
jest bezużyteczna jak lampa bez oliwy. Czy myśl 
o ostatecznym spotkaniu z Panem mobilizuje mnie 
do duchowej troski o siebie? W czym wyraża się 
moja troska i czujność?

• Życie moje jest jak lampa. Płonąć będzie tylko 
wtedy, gdy dbać będę o nie przez głębokie życie 
duchowe. Nikt nie może mi dać ani „pożyczyć” tej 
cnoty. Muszę osobiście na nią zapracować.

• Uświadomię sobie, że moje duchowe bogactwo lub 
pustka ukażą się w całej pełni, gdy przyjdzie Pan. 
Jest to jedynie kwestia czasu.

MODLITWA EWANGELIĄ

Modlitwa Ewangelią
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• Usiądę u stóp Oblubieńca i będę prosił Go o łaskę 
gotowości na spotkanie z Nim. Będę nosił Jego 
spojrzenie w swoim sercu i powtarzał: „Naucz 
mnie wypatrywać Cię nieustannie!”. 

III niedziela listopada, 16.11.2014,  Ewangelia z dnia: 
Mt 25, 14-30

O co proszę? O hojność i mądrość w rozwijaniu 
swoich życiowych talentów.

• „Przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek”. 
Uświadomię sobie, że Bóg powołując mnie dożycia, 
przekazał mi swój majątek. Tym majątkiem jestem 
ja i talenty, które mi dał. Bardzo Mu na mnie zależy.

• Jak głęboko wierzę w prawdę, że nabrałem wartości 
w oczach Bożych i że On mnie miłuje? Jakie jest 
moje poczucie własnej wartości? Czy moje życie 
i powołanie przeżywam jako dar? Czy są one dla 
mnie źródłem radości?

• „Każdemu dał według jego zdolności”. Nie ma 
człowieka, którego Bóg by nie obdarował. Każdy 
otrzymuje pełnię darów według zamiarów Stwórcy. 
Jakie są moje największe talenty?

• Za które z tych talentów chciałbym Panu Bogu 
szczególnie podziękować? Czy potrafię zaakcep-
tować moje braki? Czy nie ulegam kompleksom, 
uczuciu zazdrości?

• Talenty otrzymane od Boga kryją w sobie ogromną 
moc rozwoju. Są dla mnie wyzwaniem. Domagają 
się mojego współdziałania. Które z otrzymanych 
talentów najbardziej rozwijam, a które zakopuję?

• Zauważę, że Jezus w przypowieści o talentach 
kładzie nacisk na „wierność w niewielu rzeczach”. 
Dla Boga nie jest najważniejsza wielość rzeczy, 
które wykonuję, ale wierność, z jaką podchodzę do 
najmniejszych obowiązków. Co mogę powiedzieć 
o wierności Bogu w drobnych rzeczach?

• W modlitwie zawierzenia oddam Jezusowi swoje 
życiowe talenty, poproszę, aby był gospodarzem 
mojego majątku, strzegł go i pomagał pomnażać. 
Oddam Mu siebie, powtarzając: „Rozporządzaj 
moim życiem według Twoich zamierzeń!”. 

MODLITWA EWANGELIĄ

IV niedziela listopada, 23.11.2014, Ewangelia z dnia: 
Mt 25,31-46

O co proszę? O serce wrażliwe, zdolne do ofiar-
nej miłości.

• Jezus pozostawia w Ewangelii opis Sądu Osta-
tecznego. Uświadomię sobie znaczenie tego faktu. 
Powinienem często do niego wracać. Pamięć o nim 
może pomóc skupiać się w codzienności na tym, 
co najistotniejsze: na czynieniu dobra.

• Uzmysłowię sobie, że na Sądzie Ostatecznym Bóg 
upomni się jedynie o uczynione dobro. Ono bę-
dzie moją jedyną szatą godową. Wszystko inne 
(tytuły, zasługi, urzędy, stanowiska) będzie już 
bez znaczenia.

• Czynna miłość, o którą będę pytany, dotyczy kon-
kretnych sytuacji mojego życia. Zauważę, że są to 
zwyczajne sytuacje, z którymi mam do czynienia 
na co dzień. Z uwagą będę medytował nad każdą 
z nich.

• Przypomnę sobie różne wydarzenia z mojego życia, 
w których spotkałem się z ludzką biedą i bezrad-
nością. Zobaczę znajome twarze ludzi, którym 
pomogłem: głodnych, spragnionych, przybyszów, 
nagich, chorych, więźniów. Zatrzymam się przy 
każdej z nich i zapytam: w jaki sposób ci pomogłem?

• Następnie przypomnę sobie twarze osób, którym 
odmówiłem pomocy. Kto to był? Jak reaguje moje 
sumienie, gdy myślę o nich?

• Zatrzymam się dłużej nad słowami Jezusa: „Cokol-
wiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, 
mnieście uczynili” oraz „Czegokolwiek nie uczyni-
liście…”.Uświadomię sobie, że Jezus utożsamia się 
z najmniejszymi. Bierze ich w obronę. Jak często 
o tym myślę?

• Wyobrażę sobie, że stoję przed Jezusem-Królem. 
Upadnę przed Nim na kolana i będę Go prosił, 
aby wypełnił mnie naturalną dobrocią i pomógł 
kochać drugiego człowieka Jego miłością. Będę 
trwał w usilnej prośbie: „Jezu, naucz mnie kochać, 
a to mi wystarczy!”.

Rozważania pochodzą z książki  
„Modlitwa Ewangelią na każdy dzień”  

 Krzysztofa Wonsa SDS,  
Alina

8

Li
st

op
ad

 2
01

4 
  A

N
IO

Ł 
KO

Ń
CZ

YC
KI

I niedziela listopada, 02.11.2014,  Ewangelia z dnia: J 
11, 32-45

O co proszę? O serce przejęte duchową troską 
o zmarłych.

•  Wsłucham się w pełne wzruszenia słowa Marii 
skierowane do Jezusa. Będę patrzył na jej zapłaka-
ną twarz. Usłyszę jej szloch. Zwrócę uwagę, z jaką 
prostotą i otwartością mówi Jezusowi o swojej 
ufności do Niego.

• Będę kontemplował twarz Jezusa, który wzrusza 
się i rozrzewnia, patrząc na ból i łzy szlochających 
kobiet. Będę patrzył, jak pełen smutku udaje się 
do grobu przyjaciela Łazarza, i płacze.

• Uświadomię sobie, że Jezus widzi każde moje cier-
pienie, wzrusza się na widok mojego bólu, płacze, 
kiedy widzi moje zagubienie i bezradność. Czy 
w chwilach cierpienia potrafię mówić Mu o moich 
uczuciach? Czy rozmawiam z Nim o moich buntach?

• „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz”. Będę przez dłuższy 
czas kontemplował te scenę. Usłyszę słowa Jezusa 
pełne mocy, zobaczę zdziwienie zgromadzonego tłu-
mu oraz Łazarza wychodzącego z ciemności grobu.

• Będę prosił o głębokie doświadczenie prawdy, że 
Jezus jest moim przyjacielem, który pragnie od-
działywać swoją mocą w moim życiu. Jest zdolny 
wyprowadzić mnie „na zewnątrz” z beznadziej-
nych sytuacji.

• Odpowiem sobie szczerze na pytanie: Co jest moim 
„grobem” w codziennym życiu? Co zabiera mi ra-
dość i chęć do życia, kusi do ucieczki? Poproszę 
Jezusa w gorącej modlitwie, aby odsunął kamień 
od moich ciemnych miejsc życia w których grzebię 
moje dobre pragnienia.

• Poproszę Go z wiarą, aby swoją mocą wskrzesił we 
mnie głęboką przyjaźń do Jezusa. W listopadzie 
będę pamiętał o częstej modlitwie za zmarłych. 
Moim ponawianym aktem strzelistym będą słowa: 
„Wieczny odpoczynek…”. 

II niedziela listopada 09.11.2014, Ewangelia z dnia: Mt 
25, 1-13

O co proszę? O łaskę nieustannej gotowości na 
przyjęcie Jezusa.

• Uświadomię sobie, że moje życie zmierza nieustannie 
do wieczności. Będzie to  albo wieczne przebywanie 
z Jezusem – Oblubieńcem, albo wieczne odrzucenie. 
Potwierdza to wyraźnie los panien z przypowieści.

• Czy pamiętam o tym, że moje zaangażowanie w co-
dzienne sprawy, obowiązki stanu, powołania, mają 
wartość relatywną, przejściową? Czy potrafię po-
patrzeć na moje życie z perspektywy wieczności? 
Spróbuje uczynić to w tym momencie. Jakie uczucia 
budzą się we mnie?

• „O północy rozległo się wołanie”. Głęboka noc jest 
symbolem godziny najmniej oczekiwanej. Kiedy 
wszyscy zmorzeni snem zasnęli, nadszedł Pan. 
Moje ostateczne spotkanie z Panem jest nieprze-
widywalne. Nastąpi w chwili mojej śmierci lub na 
końcu świata.

• Nie wystarczy wiedzieć, że Pan nadejdzie. Sama 
wiedza bez życiowej zapobiegliwości i starania 
jest bezużyteczna jak lampa bez oliwy. Czy myśl 
o ostatecznym spotkaniu z Panem mobilizuje mnie 
do duchowej troski o siebie? W czym wyraża się 
moja troska i czujność?

• Życie moje jest jak lampa. Płonąć będzie tylko 
wtedy, gdy dbać będę o nie przez głębokie życie 
duchowe. Nikt nie może mi dać ani „pożyczyć” tej 
cnoty. Muszę osobiście na nią zapracować.

• Uświadomię sobie, że moje duchowe bogactwo lub 
pustka ukażą się w całej pełni, gdy przyjdzie Pan. 
Jest to jedynie kwestia czasu.

MODLITWA EWANGELIĄ

Modlitwa Ewangelią
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CZYM SĄ TALIZMANY? 

Czym są talizmany?
Człowiek zawsze w swoim życiu dąży do szczę-

ścia, życzy go sobie, swojej rodzinie, znajomym… 
Chce ochronić siebie i innych przed złem, zapewnić 
bezpieczną przyszłość. Dlatego też ludzie chodzą do 
wróżek, noszą talizmany… Czy jest w tym coś złego? 

W świetle wiary katolickiej noszenie talizmanów, 
a także wiara w zabobony i przesądy to kpina z Pana 
Boga, ubliżanie Mu i wyparcie się Go, co gorsza – 
zwrócenie się (choć często nieświadomie) w stronę 
złych duchów, demonów i otwarcie się na nie. Ktoś 
z pewnością od razu powie: Czy to nie przesada i stra-
szenie ludzi diabłem? 

Zwróćmy uwagę, iż każdy znak odsyła nas do jakiejś 
rzeczywistości. Każde logo przywodzi nam na myśl 
jakąś firmę, markę. Znak drogowy nie skupia uwagi 
na sobie, ale mówi o rzeczywistości, którą wyraża, np.  
zakręt w prawo, skrzyżowania, zjazd z autostrady. Jeśli 
noszę pobożnie krzyżyk, medalik to znak, że oddają 
się pod opiekę Chrystusowi, Matce Bożej lub Świętym. 
Medaliki i krzyże nie działają same z siebie – źródło 
ich mocy płynie z wiary w Boga. 

Zauważmy, że np. sakramenty święte czy sakramen-
talia w swojej zewnętrznej formie zawierają elementy 
materialne: wodę, wino, olej, popiół, kadzidło, wypo-
wiadane formuły i gesty. Jeśli w nich uczestniczymy 
z wiarą i zrozumieniem, otwieramy się na działanie 
Pana Boga, otrzymujemy Jego łaskę, błogosławień-
stwo, wsparcie. 

Ale człowiek może otaczać się symboliką i innymi 
elementami materialnymi. Może wykonywać inne 

praktyki i gesty. Ktoś na palec zakłada pierścień Atlan-
tów, wiesza na szyi czy nosi ze sobą jakiś talizman, 
co więcej, kupuje go innym w prezencie, myśląc, że 
wyświadcza im dobro. W tym wypadku trzeba zadać 
sobie pytanie: Do jakich bytów, mocy odwołuje się 
dany symbol, z jakiej religii czy ideologii pochodzi? 
Czy otwiera się na prawdziwego Boga i Jego działanie, 
które zawsze skierowane jest ku prawdziwemu dobru 
człowieka, czy też odwołuje się do bytów sprzecznych 
z Bożym objawieniem?

Pamiętajmy, iż szatan rzadko występuje z otwartą 
twarzą, najczęściej podaje się za „anioła światłości”, 
jak zauważa św. Paweł. Stąd też to, co wydaje się 
niewinne, a nawet pożyteczne, może otworzyć nas 
na działanie złego ducha. 

Podobnie jest, gdy kojarzymy jakieś szczęśliwe 
wydarzenia z naszego życia z noszeniem tego, czy 
innego talizmanu. W dalszej perspektywie może się 
to bowiem okazać zgubą lub przekleństwem. Wielu 
niestety naiwnie myśli, że tyle czasu nosi talizman, 
a diabeł nie daje o sobie znać. Nie wiedzą, że złemu 
duchowi wcale nie zależy na tym, by się manifestować 
i zdradzać swoją obecność. Niejednokrotnie ujawniają 
się one podczas nabożeństwa, Mszy św. z modlitwą 
o uwolnienie lub egzorcyzmu. Często też wielu złych 
rzeczy nie kojarzymy z noszeniem talizmanu i z za-
przestaniem praktyk religijnych. Zło sączy się powoli 
przez wchodzenie w zabobony, magię, talizmany, działa 
subtelnie, często niezauważalnie, ale skutecznie. 

Chrześcijaninie, uważaj!
Wielu katolików często nie zdaje sobie sprawy, że niektóre noszone przez nich przedmioty np. ozdoby 

posiadają symbolikę sprzeczną z nauką Kościoła, co gorsza są one znakiem otwarcia się na działanie 
złego ducha i wyrazem nieufności wobec Pana Boga. Gdy człowiek wierzy w moc amuletów, talizmanów 
itp., deklaruje swoją niewiarę w moc Boga, jest tak, jakby mówił: „Jezu, nie ufam tobie”. Warto o tym 
wiedzieć i pamiętać. 

Krzyż celtycki:
-wywodzi się z wierzeń pogańskich, współcześnie nawiązują do niego neopoganie i nacjona-
liści; symbolizuje pomost do innego świata, wyższej energii i wiedzy. 

Krzyż złamany (pacyfka, noga kurza, krzyż Nerona):
-symbol walki z chrześcijaństwem, w okultyzmie oznaka upadku chrześcijaństwa, pogański 
znak czarnej magii.

Krzyż z kokardką (klucz Nilu, klucz życia, krzyż egipski):
-symbolizuje rozwiązłość seksualną i pogardę dla dziewictwa. 
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Ogłoszenia Duszpasterskie
1. W sobotę, 1 listopada – Uroczystość Wszystkich 

Świętych. Jest to zarazem I sobota miesiąca.  Kościół 
oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały 
niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi 
wskazuje drogę, która ich starszych braci zaprowadziła 
do świętości. Przypomina również prawdę o naszej 
wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką. 
O godz. 14.00 -  Nabożeństwo za Zmarłych i procesja 
na cmentarz. Zapraszam wiernych do udziału w tym 
nabożeństwie. Rodziny, które w tym roku  pożegnały   
swoich najbliższych, proszę o udział w procesji ze 
świecami.

2. W niedzielę, 2 listopada wspominamy Wszystkich 
Wiernych Zmarłych. Kościół wspomina wszystkich, 
którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im 
przyjść z pomocą, Kościół przedstawia Bogu modlitwy i 
odpusty zyskane przez żyjących,           a przede wszystkim 
Ofiarę Chrystusa uobecniającą się we Mszy św.

3. Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można 
uzyskać: od południa uroczystości Wszystkich Świętych 
i w Dzień Zaduszny przez pobożne nawiedzenie kościoła, 
odmówienie modlitwy „ Ojcze nasz...” i „ Wierzę...”, 
modlitwy    w intencji Ojca Świętego, przyjęcie łaski 
sakramentalnej spowiedzi i komunii św., zachowanie 
wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu 
w dniach od 1- 8 listopada, nawiedzając pobożnie 
cmentarz, modląc się choćby tylko w myśli za zmarłych, 
spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu. 

Wstążka przeplatana:
-znak ubóstwienia mocy materialnego świata – symbolizuje bezgraniczne połączenie z mo-
cami wszechświata.

Yin-yang
-oznacza wzajemne oddziaływanie dwóch przeciwstawnych i dopełniających się sił; New 
Age głosi, że Bóg i Lucyfer uzupełniają się, gdyż siły przeciwne są działaniem tej samej 
osobowości boskiej. 

Pentagram (gwiazda pięcioramienna):
-często z wpisaną głową kozła, która ma oznaczać szatana; symbol magii czarnoksięskiej. 

Pierścień Atlantów
-wiara w moc tego przedmiotu (moc o pochodzeniu radiestezyjno – okultystycznym) ma 
zapewniać ochronę przed agresją i złem z zewnątrz, chronić przed wypadkami, kradzie-
żami, klątwami i urokami.

       Opracowano z „Różańca” (nr 11, 11.2013)
          Irena

4. Wypominki za Zmarłych można składać w zakrystii 
lub w kancelarii parafialnej. W ciągu całego tygodnia 
przed Mszą św. tj. o godz. 16.30  będzie nabożeństwo 
żałobne i różaniec za dusze zalecane. 

5. 5. Przypominam wiernym, że świece i znicze na 
Dolnym Cmentarzu przed opuszczeniem cmentarza - 
GASIMY!

6. 6. We wtorek, 11 listopada przypada Święto Niepodległości. 
Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny w Rudniku 
o godz. 8.00 i w kościele parafialnym o godz. 11.00. 
Zapraszam poczty sztandarowe, dzieci, młodzież, panie 
w strojach regionalnych, oraz  wszystkich wiernych do 
licznego udziału.

7. W piątek, 21 listopada swoje imieniny obchodzi  
Ks. Biskup Janusz Zimniak. Pamiętamy o modlitwie  
w intencji Ks. Biskupa Seniora.  

8. W niedzielę, 23 listopada – Uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata.  O godz. 16.30 – 
uroczyste nabożeństwo ku czci Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata. W tym dniu można zyskać odpust 
zupełny, odmawiając Akt poświęcenia rodziny ludzkiej 
Chrystusowi Królowi, spełniając zwykłe warunki 
odpustu. Jest to główne święto patronalne Akcji 
Katolickiej.  

9. W niedzielę, 30 listopada na sumie o godz. 11.00 – Chrzty  
i Roczki.  

        Nauka chrzcielna w piątek 28 listopada po Mszy św. wieczornej.
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CZYM SĄ TALIZMANY? 

Czym są talizmany?
Człowiek zawsze w swoim życiu dąży do szczę-

ścia, życzy go sobie, swojej rodzinie, znajomym… 
Chce ochronić siebie i innych przed złem, zapewnić 
bezpieczną przyszłość. Dlatego też ludzie chodzą do 
wróżek, noszą talizmany… Czy jest w tym coś złego? 

W świetle wiary katolickiej noszenie talizmanów, 
a także wiara w zabobony i przesądy to kpina z Pana 
Boga, ubliżanie Mu i wyparcie się Go, co gorsza – 
zwrócenie się (choć często nieświadomie) w stronę 
złych duchów, demonów i otwarcie się na nie. Ktoś 
z pewnością od razu powie: Czy to nie przesada i stra-
szenie ludzi diabłem? 

Zwróćmy uwagę, iż każdy znak odsyła nas do jakiejś 
rzeczywistości. Każde logo przywodzi nam na myśl 
jakąś firmę, markę. Znak drogowy nie skupia uwagi 
na sobie, ale mówi o rzeczywistości, którą wyraża, np.  
zakręt w prawo, skrzyżowania, zjazd z autostrady. Jeśli 
noszę pobożnie krzyżyk, medalik to znak, że oddają 
się pod opiekę Chrystusowi, Matce Bożej lub Świętym. 
Medaliki i krzyże nie działają same z siebie – źródło 
ich mocy płynie z wiary w Boga. 

Zauważmy, że np. sakramenty święte czy sakramen-
talia w swojej zewnętrznej formie zawierają elementy 
materialne: wodę, wino, olej, popiół, kadzidło, wypo-
wiadane formuły i gesty. Jeśli w nich uczestniczymy 
z wiarą i zrozumieniem, otwieramy się na działanie 
Pana Boga, otrzymujemy Jego łaskę, błogosławień-
stwo, wsparcie. 

Ale człowiek może otaczać się symboliką i innymi 
elementami materialnymi. Może wykonywać inne 

praktyki i gesty. Ktoś na palec zakłada pierścień Atlan-
tów, wiesza na szyi czy nosi ze sobą jakiś talizman, 
co więcej, kupuje go innym w prezencie, myśląc, że 
wyświadcza im dobro. W tym wypadku trzeba zadać 
sobie pytanie: Do jakich bytów, mocy odwołuje się 
dany symbol, z jakiej religii czy ideologii pochodzi? 
Czy otwiera się na prawdziwego Boga i Jego działanie, 
które zawsze skierowane jest ku prawdziwemu dobru 
człowieka, czy też odwołuje się do bytów sprzecznych 
z Bożym objawieniem?

Pamiętajmy, iż szatan rzadko występuje z otwartą 
twarzą, najczęściej podaje się za „anioła światłości”, 
jak zauważa św. Paweł. Stąd też to, co wydaje się 
niewinne, a nawet pożyteczne, może otworzyć nas 
na działanie złego ducha. 

Podobnie jest, gdy kojarzymy jakieś szczęśliwe 
wydarzenia z naszego życia z noszeniem tego, czy 
innego talizmanu. W dalszej perspektywie może się 
to bowiem okazać zgubą lub przekleństwem. Wielu 
niestety naiwnie myśli, że tyle czasu nosi talizman, 
a diabeł nie daje o sobie znać. Nie wiedzą, że złemu 
duchowi wcale nie zależy na tym, by się manifestować 
i zdradzać swoją obecność. Niejednokrotnie ujawniają 
się one podczas nabożeństwa, Mszy św. z modlitwą 
o uwolnienie lub egzorcyzmu. Często też wielu złych 
rzeczy nie kojarzymy z noszeniem talizmanu i z za-
przestaniem praktyk religijnych. Zło sączy się powoli 
przez wchodzenie w zabobony, magię, talizmany, działa 
subtelnie, często niezauważalnie, ale skutecznie. 

Chrześcijaninie, uważaj!
Wielu katolików często nie zdaje sobie sprawy, że niektóre noszone przez nich przedmioty np. ozdoby 

posiadają symbolikę sprzeczną z nauką Kościoła, co gorsza są one znakiem otwarcia się na działanie 
złego ducha i wyrazem nieufności wobec Pana Boga. Gdy człowiek wierzy w moc amuletów, talizmanów 
itp., deklaruje swoją niewiarę w moc Boga, jest tak, jakby mówił: „Jezu, nie ufam tobie”. Warto o tym 
wiedzieć i pamiętać. 

Krzyż celtycki:
-wywodzi się z wierzeń pogańskich, współcześnie nawiązują do niego neopoganie i nacjona-
liści; symbolizuje pomost do innego świata, wyższej energii i wiedzy. 

Krzyż złamany (pacyfka, noga kurza, krzyż Nerona):
-symbol walki z chrześcijaństwem, w okultyzmie oznaka upadku chrześcijaństwa, pogański 
znak czarnej magii.

Krzyż z kokardką (klucz Nilu, klucz życia, krzyż egipski):
-symbolizuje rozwiązłość seksualną i pogardę dla dziewictwa. 
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INTENCJE 

01.11.2014 Sobota   Uroczystość Wszystkich Świętych
   7.30  za Parafian
   9.30 Rudnik: za + Edwarda Bijok w 34 rocznicę śmierci, 

żonę Amalię.
11.00 1. za ++ Annę Stuchlik w 2 rocznicę śmier-

ci, męża Alojzego, synów Józefa i Bronisła-
wa, rodziców oraz wszystkich ++ z rodziny. 
2. za + Eugeniusza Waligórskiego

14.00   Nabożeństwo za Zmarłych
02.11.2014    NIEDZIELA - Wspomnienie Wszystkich 

Wiernych Zmarłych
  7.30   za + dusze w czyśćcu cierpiące.
  9.30   Rudnik:  W intencji Papieża
11.00   za ++ Stanisława Kuczaj, rodziców, teściów, Edwarda 

Foltyn, żonę Danielę, ++ z rodzin Kuczaj, Rakoczy,  
Wiśniowski i Foltyn.

16.30   Nieszpory
17.00   za ++ z rodzin Bijok, Foltyn, Pucek, Wojacki, Kamiński     

i Tomica ; domostwo do Opatrzności Bożej.
03.11.2014   Poniedziałek
  8.00
17.00 za ++ Szymona, Bronisławę, Stanisławę, Leona, Ma-

riana, Jolantę, Józefa, Krystynę, Zdzisława, Franciszkę, 
Ewę, ++ Księży Franciszka i Stanisława oraz wszystkich 
bliskich krewnych, znajomych, sąsiadów i za dusze  
w czyśćcu cierpiące.

04.11.2014  Wtorek  Wspomnienie Św. Karola 
Boromeusza, biskupa

8.00   za + Eugeniusza Waligórskiego
17.00 za ++ rodziców Annę i Jana Pinkas, ich ++ pokre-

wieństwo, Antoninę i Adolfa Czempiel; domostwo do 
Opatrzności Bożej. 

05.11.2014  Środa 
16.00 Rudnik: za ++ Martę Borską, męża Franciszka, rodzi-

ców z obu stron.
17.00 za ++ Marię Słowik, męża Józefa, synową Barbarę, ro-

dziców z obu stron, siostrę Annę, brata Leona; domo-
stwo do Opatrzności Bożej.

06.11.2014 I Czwartek
17.00 1. za ++ Annę Szajter, męża Alojzego, Karola Żyłę, syna 

Edwarda, siostrę Stefanię, Marię i Józefa Szajter, ich sy-
nową Marię, ++ z rodzin Matuszek i Drobisz.    

 2. za ++ Erwina Żyłę w 4 rocznicę śmierci, jego rodzi-
ców, teściów i 3 siostry.

07.11.2014 I Piątek
16.00 Rudnik:  za ++ Karola Czendlik, żonę Justynę, brata 

Józefa, Joannę Szkaradnik, męża, 4 synów, synową, zię-
cia, 2 wnuczki, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo 
do Opatrzności Bożej. 

17.00 Msza św. szkolna: za ++ Marię Bijok, męża Emila, sy-
nową Martę, rodziców Józefa i Annę, ++ z rodzin Żyła     
i Bijok; domostwo do Opatrzności Bożej.

08.11.2014  Sobota
 8.00 za ++ Annę, Jana Wija, ++ z rodzin Nedwed i Wija,           

+ Jadwigę, dusze w czyśćcu cierpiące oraz za rodzinę 
do Opatrzności Bożej.

17.00 1. za ++ Agnieszkę, Pawła Bijok, córki Bronisła-
wę i Marię, zięcia Józefa, dusze w czyśćcu cierpiące.  
2. za + Eugeniusza Waligórskiego

09.11.2014 NIEDZIELA  ŚWIĘTO  ROCZNICY 
POŚWIĘCENIA BAZYLIKI  LATERAŃSKIEJ

 7.30 z okazji 18 urodzin Edyty z prośbą o zdrowie, Boże bło-
gosławieństwo i Dary Ducha Świętego.

 9.30 Rudnik:  za ++ Józefa Machej w 29 rocznicę śmierci, 
jego żonę Justynę, Jana i Zofię Parchański, Władysława 
Balcarek, Mateusza Wróbel; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

11.00    Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski z okazji 40 urodzin Ilony, z prośbą o dalszą 
opiekę        i zdrowie dla całej rodziny.

16.30 Nieszpory 
17.00 1. za ++ Wiktora, Justynę Stoszek, zięcia Stefana Bizoń.
 2. za + Zofię Berek od rodzin Pieczonka, Janota
10.11.2014 Poniedziałek   Wspomnienie Św. Leona 

Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
  8.00 za + Eugeniusza Waligórskiego
17.00    za + Emila Szuster w 11 rocznicę śmierci.
11.11.2014   Wtorek   Wspomnienie Św. Marcina z Tours, 

biskupa - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
  8.00 Rudnik: W intencji Ojczyzny 
11.00 w intencji Ojczyzny 
12.11.2014   Środa Wspomnienie Św. Jozafata, biskupa    

i męczennika
16.00 Rudnik: za ++ Helenę, Wiktora Żyła, ich rodziców, 

Andrzeja i Helenę Polok, Elżbietę, Emila i Eugeniusza 
Jurgała, Zofię i Gabriela Machej; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.  

 17.00  za ++ rodziców Zofię i Jana Gremlik, ich rodziców 
oraz rodzeństwo.

13.11.2014   Czwartek Wspomnienie Świętych Benedykta, 
Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych 
męczenników Polski

17.00 1.  za ++ Herminę, Jana Chmiel, syna Bronisława, Tere-
sę i Henryka Morawiec, syna Władysława, córkę Marię; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. za ++ ojca Franciszka Wawrzyczka, brata Broni-
sława, teścia Władysława, szwagra Jana, dziadków,  
++ z rodziny.

14.11.2014   Piątek
16.00 Rudnik: za ++ Aleksandra, Helenę Szczypka, syna 

Edwarda, ++ z rodzin Szczypka, Janota Siąkała,  
++ Księży, dusze w czyśćcu cierpiące. 

17.00 Msza św. szkolna: za ++ Annę Chudy, Zofię, Franciszka 
Żyła, braci Bolesława, Franciszka i Józefa Żyła, Stanisła-
wa Kuchejdę, córkę Jolantę, dusze w czyśćcu cierpiące. 

15.11.2014  Sobota
 8.00 za + Marcina Smolorz w 3 rocznicę śmierci, ++ dziadków.
17.00 1. za ++ Franciszka Machej, syna Bronisława, wnu-

ka Bartłomieja, siostry Bronisławę i Marię, ro-
dziców z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące. 
2. za + Eugeniusza Waligórskiego

16.11.2014 NIEDZIELA  XXXIII  ZWYKŁA
 7.30 1. w 10 rocznicę ślubu Gabrieli i Daniela z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo  i opiekę Opatrzności Bożej na dalsze lata. 
2. w 50 urodziny Bożeny, z podziękowaniem Panu 
Bogu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Opatrzności Bożej i łaskę zdrowia  
w rodzinie.

INTENCJE MSZALNE
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 9.30 Rudnik: za + syna Adriana Klocek w 5 rocznicę śmierci.
11.00 1. o zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Du-

cha Świętego dla Łukasza z okazji 18 urodzin. 
2. za + Eugeniusza Waligórskiego

16.30 Nieszpory
17.00 za  ++ Annę, Jana, Marię, Piotra, Kazimierza  

i Stanisławę.
21.00 Apel Jasnogórski
17.11.2014     Poniedziałek  Wspomnienie Św. Elżbiety 

Węgierskiej, zakonnicy
  8.00 za ++ Jana, Antoninę synów Stanisława, Józefa,  

Antoniego, córkę Władysławę 
17.00 za + Erwina Żyłę, ++ z rodzin Żyła, Matuszek i Kuś.
18.11.2014 Wtorek   Wspomnienie  Bł. Karoliny 

Kózkówny, dziewicy i męczennicy
  8.00 za + Antoniego.
17.00   za + męża Franciszka Wawrzyczek, ++ z rodziny,  

++ Księży, którzy pracowali w naszej Parafii.
19.11.2014  Środa    Wspomnienie Bł. Salomei, zakonnicy
16.00 Rudnik: za ++ Bronisława Gabzdyl w 24 rocznicę 

śmierci, ojców, brata Józefa, żonę Helenę, Joannę Gabz-
dyl, dziadków, Rudolfa, Justynę Chmiel, syna Francisz-
ka, córkę Justynę, męża Józefa, syna Władysława, Annę 
Josiek, Marię Gawron, ++ z rodzin Chmiel, Gabzdyl, 
Żyła, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.

17.00 za ++ Rozalię, Józefa Tomica, Czesława Olkuskiego,  
++ z rodziny.

20.11.2014    Czwartek  Wspomnienie Św. Rafała 
Kalinowskiego, prezbitera 

17.00 1. za ++ Annę Parchańską w 18 rocznicę śmierci, męża 
Józefa, ++ z rodzin Parchański, Tomica, Gabzdyl; do-
mostwo do Opatrzności Bożej.

  Do Opatrzności Bożej i Matki Bożej Nieustającej  
Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś-
bą    o dalszą opiekę dla Zofii - z okazji 96 urodzin.

21.11.2014    Piątek    Wspomnienie Ofiarowania 
Najświętszej Maryi Panny

16.00 Rudnik: za ++ rodziców Marię, Alojzego Wawrzy-
czek, Stefanię, Alojzego Tomica, ++ z rodziny, dusze  
w czyśćcu cierpiące.

17.00 Msza św. szkolna: za + Jerzego Błasiak w 3 rocznicę 
śmierci; za rodzinę do Opatrzności Bożej.

22.11.2014  Sobota  Wspomnienie Św. Cecylii, dziewicy                    
i męczennicy

 8.00 za ++ Józefa, Anielę i Marcina Jakubiec, Emilię, Fran-
ciszka Matuszek, ++ z rodziny.

17.00 za ++ Bronisława Knyps w 8 rocznicę śmierci, Alojze-
go Kula, Władysława Pierchała, ++ z rodziny Walica, 
Machej, Berek, Knyps, ++ Księży, którzy pracowali  
w naszej Parafii.

19.00 Nabożeństwo Pompejańskie
23.11.2014   NIEDZIELA   UROCZYSTOŚĆ JEZUSA 

CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
 7.30 za ++ Annę i Ferdynanda Węglarzy, ++ z rodzin  

Węglarzy i Gawłowski.
 9.30 Rudnik: 1. za ++ Emilię Grzybek, męża Franciszka,  

2 synów, synową Antoninę, wnuka Józefa, 3 zięciów, 
ojców z obu stron ; domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. za ++ Marię, Emila Bijok, Mariannę, Karola Tomica.
11.00 W intencji Żyjących i Zmarłych Członków Adoracji 

Nocnej w Rodzinach.
16.30 Nieszpory  
17.00 za ++ Andrzeja Sufa, brata Karola, dziadków, Krzyszto-

fa Bijok, ++ z bliższej i dalszej rodziny, ++ Księży pra-
cujących w naszej Parafii; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

24.11.2014 Poniedziałek   Wspomnienie Świętych 
męczenników Andrzeja Dung - Lac, prezbitera  
i Towarzyszy

  8.00
17.00 za ++ rodziców Martę i Teofila Wawrzyczek, brata 

Władysława, Annę i Ferdynanda Bierski, Marię Szajter, 
dziadków z obu stron , dusze w czyśćcu cierpiące; do-
mostwo do Opatrzności Bożej.

25.11.2014 Wtorek
  8.00 za ++ Annę i Władysława Straszak, ++ z rodziny Brom-

blik i Straszak.
17.00 Z okazji 12 urodzin Wiktorii i 3 urodzin Wiktora                

z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego.  

26.11.2014  Środa
16.00 Rudnik: za ++ Józefa Czepczor, żonę Annę, synów Jó-

zefa i Tadeusza, Zofię i Józefa Machej, syna Bolesława, 
zięcia Stefana, ++ z tych rodzin, dusze w czyśćcu cier-
piące.

17.00 za + Ferdynanda Świeży, rodziców z obu stron; domo-
stwo do Opatrzności Bożej.

27.11.2014 Czwartek
17.00 1. za ++ Joannę, Pawła i Józefa Tomosz, Mariannę, 

Józefa, Emilię i Alojzego Jurgała, Zofię, Henryka Fol-
warczny.

 2.  za zmarłą Walerię Kostorz w I rocznicę śmierci, za 
++ Pawła Czendlik, żonę Emilię, rodziców, rodzeństwo 
z obu stron, ++ z rodzin Czendlik, Mazurek, Fujcik  
i Hanzel, dusze w czyśćcu cierpiące.

28.11.2014 Piątek
16.00 Rudnik: za + Lidię Majkut - od córki z rodziną.
17.00 Msza św. szkolna:  za + Zbigniewa Koczy w 6 tygodni 

po śmierci.   
29.11.2014 Sobota
  8.00  Z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świę-

tego i zdrowie dla Marysi z okazji 10 urodzin.
17.00 Z okazji 60 rocznicy ślubu Anny i Tadeusza z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie na dalsze lata.

30.11.2014 I NIEDZIELA  ADWENTU
  7.30 za ++ Emilię i Adolfa Szypuła, Annę i Józefa Foltyn,  

++ pokrewieństwo.
  9.30 Rudnik: za + Adriana Klocek, ++ z rodziny, dusze        

w czyśćcu cierpiące; domostwo do Opatrzności Bożej.
11.00 Chrzty - Roczki
16.30 Nieszpory
17.00 za ++ Franciszka Szajter, żonę Annę, ich rodziców, 

syna Antoniego, córkę Marię, Władysława Matuszek; 
domostwo do Opatrzności Bożej.
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01.11.2014 Sobota   Uroczystość Wszystkich Świętych
   7.30  za Parafian
   9.30 Rudnik: za + Edwarda Bijok w 34 rocznicę śmierci, 

żonę Amalię.
11.00 1. za ++ Annę Stuchlik w 2 rocznicę śmier-

ci, męża Alojzego, synów Józefa i Bronisła-
wa, rodziców oraz wszystkich ++ z rodziny. 
2. za + Eugeniusza Waligórskiego

14.00   Nabożeństwo za Zmarłych
02.11.2014    NIEDZIELA - Wspomnienie Wszystkich 

Wiernych Zmarłych
  7.30   za + dusze w czyśćcu cierpiące.
  9.30   Rudnik:  W intencji Papieża
11.00   za ++ Stanisława Kuczaj, rodziców, teściów, Edwarda 

Foltyn, żonę Danielę, ++ z rodzin Kuczaj, Rakoczy,  
Wiśniowski i Foltyn.

16.30   Nieszpory
17.00   za ++ z rodzin Bijok, Foltyn, Pucek, Wojacki, Kamiński     

i Tomica ; domostwo do Opatrzności Bożej.
03.11.2014   Poniedziałek
  8.00
17.00 za ++ Szymona, Bronisławę, Stanisławę, Leona, Ma-

riana, Jolantę, Józefa, Krystynę, Zdzisława, Franciszkę, 
Ewę, ++ Księży Franciszka i Stanisława oraz wszystkich 
bliskich krewnych, znajomych, sąsiadów i za dusze  
w czyśćcu cierpiące.

04.11.2014  Wtorek  Wspomnienie Św. Karola 
Boromeusza, biskupa

8.00   za + Eugeniusza Waligórskiego
17.00 za ++ rodziców Annę i Jana Pinkas, ich ++ pokre-

wieństwo, Antoninę i Adolfa Czempiel; domostwo do 
Opatrzności Bożej. 

05.11.2014  Środa 
16.00 Rudnik: za ++ Martę Borską, męża Franciszka, rodzi-

ców z obu stron.
17.00 za ++ Marię Słowik, męża Józefa, synową Barbarę, ro-

dziców z obu stron, siostrę Annę, brata Leona; domo-
stwo do Opatrzności Bożej.

06.11.2014 I Czwartek
17.00 1. za ++ Annę Szajter, męża Alojzego, Karola Żyłę, syna 

Edwarda, siostrę Stefanię, Marię i Józefa Szajter, ich sy-
nową Marię, ++ z rodzin Matuszek i Drobisz.    

 2. za ++ Erwina Żyłę w 4 rocznicę śmierci, jego rodzi-
ców, teściów i 3 siostry.

07.11.2014 I Piątek
16.00 Rudnik:  za ++ Karola Czendlik, żonę Justynę, brata 

Józefa, Joannę Szkaradnik, męża, 4 synów, synową, zię-
cia, 2 wnuczki, dusze w czyśćcu cierpiące; domostwo 
do Opatrzności Bożej. 

17.00 Msza św. szkolna: za ++ Marię Bijok, męża Emila, sy-
nową Martę, rodziców Józefa i Annę, ++ z rodzin Żyła     
i Bijok; domostwo do Opatrzności Bożej.

08.11.2014  Sobota
 8.00 za ++ Annę, Jana Wija, ++ z rodzin Nedwed i Wija,           

+ Jadwigę, dusze w czyśćcu cierpiące oraz za rodzinę 
do Opatrzności Bożej.

17.00 1. za ++ Agnieszkę, Pawła Bijok, córki Bronisła-
wę i Marię, zięcia Józefa, dusze w czyśćcu cierpiące.  
2. za + Eugeniusza Waligórskiego

09.11.2014 NIEDZIELA  ŚWIĘTO  ROCZNICY 
POŚWIĘCENIA BAZYLIKI  LATERAŃSKIEJ

 7.30 z okazji 18 urodzin Edyty z prośbą o zdrowie, Boże bło-
gosławieństwo i Dary Ducha Świętego.

 9.30 Rudnik:  za ++ Józefa Machej w 29 rocznicę śmierci, 
jego żonę Justynę, Jana i Zofię Parchański, Władysława 
Balcarek, Mateusza Wróbel; domostwo do Opatrzności 
Bożej.

11.00    Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski z okazji 40 urodzin Ilony, z prośbą o dalszą 
opiekę        i zdrowie dla całej rodziny.

16.30 Nieszpory 
17.00 1. za ++ Wiktora, Justynę Stoszek, zięcia Stefana Bizoń.
 2. za + Zofię Berek od rodzin Pieczonka, Janota
10.11.2014 Poniedziałek   Wspomnienie Św. Leona 

Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
  8.00 za + Eugeniusza Waligórskiego
17.00    za + Emila Szuster w 11 rocznicę śmierci.
11.11.2014   Wtorek   Wspomnienie Św. Marcina z Tours, 

biskupa - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
  8.00 Rudnik: W intencji Ojczyzny 
11.00 w intencji Ojczyzny 
12.11.2014   Środa Wspomnienie Św. Jozafata, biskupa    

i męczennika
16.00 Rudnik: za ++ Helenę, Wiktora Żyła, ich rodziców, 

Andrzeja i Helenę Polok, Elżbietę, Emila i Eugeniusza 
Jurgała, Zofię i Gabriela Machej; domostwo do Opatrz-
ności Bożej.  

 17.00  za ++ rodziców Zofię i Jana Gremlik, ich rodziców 
oraz rodzeństwo.

13.11.2014   Czwartek Wspomnienie Świętych Benedykta, 
Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych 
męczenników Polski

17.00 1.  za ++ Herminę, Jana Chmiel, syna Bronisława, Tere-
sę i Henryka Morawiec, syna Władysława, córkę Marię; 
domostwo do Opatrzności Bożej.

 2. za ++ ojca Franciszka Wawrzyczka, brata Broni-
sława, teścia Władysława, szwagra Jana, dziadków,  
++ z rodziny.

14.11.2014   Piątek
16.00 Rudnik: za ++ Aleksandra, Helenę Szczypka, syna 

Edwarda, ++ z rodzin Szczypka, Janota Siąkała,  
++ Księży, dusze w czyśćcu cierpiące. 

17.00 Msza św. szkolna: za ++ Annę Chudy, Zofię, Franciszka 
Żyła, braci Bolesława, Franciszka i Józefa Żyła, Stanisła-
wa Kuchejdę, córkę Jolantę, dusze w czyśćcu cierpiące. 

15.11.2014  Sobota
 8.00 za + Marcina Smolorz w 3 rocznicę śmierci, ++ dziadków.
17.00 1. za ++ Franciszka Machej, syna Bronisława, wnu-

ka Bartłomieja, siostry Bronisławę i Marię, ro-
dziców z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące. 
2. za + Eugeniusza Waligórskiego

16.11.2014 NIEDZIELA  XXXIII  ZWYKŁA
 7.30 1. w 10 rocznicę ślubu Gabrieli i Daniela z podzięko-

waniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo  i opiekę Opatrzności Bożej na dalsze lata. 
2. w 50 urodziny Bożeny, z podziękowaniem Panu 
Bogu za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę Opatrzności Bożej i łaskę zdrowia  
w rodzinie.
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Spotkania:
Służba Liturgiczna –   piątek - po Mszy św.

MiniStranci rudnik – środa po Mszy św.
dzieci Maryi – wtorek - godz. 15.30
Młodzież – piątek po Mszy św. 
WSpóLnota różańcoWa – I sobota miesiąca o 
godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.

NABOŻEŃSTWA
W każdy wtorek po Mszach św. – nabożeń-
stwo do Św. Michała Archanioła, Patrona 
naszej Parafii
W każdą środę po Mszy św. – Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy

W czwartek od godz. 16.00  –  Godzina 
Święta

Msza św. szkolna –  każdy piątek – godz. 
17.00 

W III piątek miesiąca po Mszy św.  
–  Koronka do Bożego Miłosierdzia

16 dnia miesiąca o godz. 21.00  
– Apel Jasnogórski połączony z różańcem 
dziękczynnym za dar kanonizacji  Św. Jana 
Pawła II.

22 dnia miesiąca  - o godz. 19.00 - Nabożeń-
stwo Pompejańskie
I Czwartek   – nabożeństwo o powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych 
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii

I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa

I Sobota  – Msza św. wynagradzająca znie-
wagi Niepokalanemu Sercu Najświętszej 
Maryi Panny

Spowiedź św.  –  w tygodniu pół godziny  
przed Mszą św.,
I Czwartek, I Piątek i I Sobota –  godzinę  
przed Mszą św. 

Kancelaria parafialna – czynna pn. – pt.,  
w godz. 9.00 – 12.00;  
Protokoły przedślubne – pt. godz. 19.00 

Odwiedziny Chorych – w  sobotę  
8 listopada od godz. 9.00

Miesięcznik Parafii p. w. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich
Zespół Redakcyjny:  Ks. Prob. Andrzej Wieliczka, Anna Matuszek, Józef Żyła, Lidia Wajdzik.  
   Tadeusz Machej, Irena Hanzel, Alina Żyła.
Adres Redakcji:     43–416 Kończyce Wielkie, ul. Kościelna 20, tel.: 33 856–93–10;  
   e–mail: aniolkonczycki@interia.pl
   Pismo przeznaczone do użytku wewnętrznego parafii.

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
07. XI. –  Łubowiec  - piątek

 ul. Ogrodowa  8, 6 
 ul. Długa 82, 86, 81
 ul. Polna 4   

14. XI. –  Łubowiec   - piątek
 ul. Pilotów  11, 15, 17, 25, 28

21. XI. –  Łubowiec   - piątek
 ul. Pilotów  6, 10, 16
   ul. Słoneczna  1c, 3, 4

28. XI. –  Łubowiec  - piątek
 ul. Słoneczna  6, 7, 9, 11, 18, 26

Liturgiczne obchody miesiąca:
01.11. – Uroczystość Wszystkich Świętych
02.11. – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
04.11. – Wspomnienie Św. Karola Boromeusza, biskupa 
09.11. – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
10.11. – Wspomnienie Św. Leona Wielkiego, papieża                   

i doktora Kościoła 
11.11 – Wspomnienie Św. Marcina z Tours, biskupa –
 Święto Niepodległości
12.11. – Wspomnienie Św. Jozafata, biskupa i męczennika
13.11. – Wspomnienie Świętych Benedykta, Jana,  

Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych  
męczenników Polski

17.11. – Wspomnienie Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
18.11. – Wspomnienie Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy 
i męczennicy
19.11. – Wspomnienie Bł. Salomei, zakonnicy
20.11. – Wspomnienie Św. Rafała Kalinowskiego, prezbi-

tera
21.11. – Wspomnienie Ofiarowania NMP
22.11. – Wspomnienie Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
23.11. – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszech-

świata
24.11. – Wspomnienie Świętych męczenników Andrzeja 

Dung - Lac, prezbitera Towarzyszy
30.11. – I NIEDZIELA ADWENTU 
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Spotkania:
Służba Liturgiczna –   piątek - po Mszy św.

MiniStranci rudnik – środa po Mszy św.
dzieci Maryi – wtorek - godz. 15.30
Młodzież – piątek po Mszy św. 
WSpóLnota różańcoWa – I sobota miesiąca o 
godz. 7.30 – Różaniec, Msza św.

NABOŻEŃSTWA
W każdy wtorek po Mszach św. – nabożeń-
stwo do Św. Michała Archanioła, Patrona 
naszej Parafii
W każdą środę po Mszy św. – Nowenna do 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy

W czwartek od godz. 16.00  –  Godzina 
Święta

Msza św. szkolna –  każdy piątek – godz. 
17.00 

W III piątek miesiąca po Mszy św.  
–  Koronka do Bożego Miłosierdzia

16 dnia miesiąca o godz. 21.00  
– Apel Jasnogórski połączony z różańcem 
dziękczynnym za dar kanonizacji  Św. Jana 
Pawła II.

22 dnia miesiąca  - o godz. 19.00 - Nabożeń-
stwo Pompejańskie
I Czwartek   – nabożeństwo o powołania ka-
płańskie, zakonne i misyjne oraz za zmarłych 
kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii

I Piątek – oddajemy cześć Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa

I Sobota  – Msza św. wynagradzająca znie-
wagi Niepokalanemu Sercu Najświętszej 
Maryi Panny

Spowiedź św.  –  w tygodniu pół godziny  
przed Mszą św.,
I Czwartek, I Piątek i I Sobota –  godzinę  
przed Mszą św. 

Kancelaria parafialna – czynna pn. – pt.,  
w godz. 9.00 – 12.00;  
Protokoły przedślubne – pt. godz. 19.00 

Odwiedziny Chorych – w  sobotę  
8 listopada od godz. 9.00

Miesięcznik Parafii p. w. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich
Zespół Redakcyjny:  Ks. Prob. Andrzej Wieliczka, Anna Matuszek, Józef Żyła, Lidia Wajdzik.  
   Tadeusz Machej, Irena Hanzel, Alina Żyła.
Adres Redakcji:     43–416 Kończyce Wielkie, ul. Kościelna 20, tel.: 33 856–93–10;  
   e–mail: aniolkonczycki@interia.pl
   Pismo przeznaczone do użytku wewnętrznego parafii.

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA
07. XI. –  Łubowiec  - piątek

 ul. Ogrodowa  8, 6 
 ul. Długa 82, 86, 81
 ul. Polna 4   

14. XI. –  Łubowiec   - piątek
 ul. Pilotów  11, 15, 17, 25, 28

21. XI. –  Łubowiec   - piątek
 ul. Pilotów  6, 10, 16
   ul. Słoneczna  1c, 3, 4

28. XI. –  Łubowiec  - piątek
 ul. Słoneczna  6, 7, 9, 11, 18, 26

Liturgiczne obchody miesiąca:
01.11. – Uroczystość Wszystkich Świętych
02.11. – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
04.11. – Wspomnienie Św. Karola Boromeusza, biskupa 
09.11. – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
10.11. – Wspomnienie Św. Leona Wielkiego, papieża                   

i doktora Kościoła 
11.11 – Wspomnienie Św. Marcina z Tours, biskupa –
 Święto Niepodległości
12.11. – Wspomnienie Św. Jozafata, biskupa i męczennika
13.11. – Wspomnienie Świętych Benedykta, Jana,  

Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych  
męczenników Polski

17.11. – Wspomnienie Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
18.11. – Wspomnienie Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy 
i męczennicy
19.11. – Wspomnienie Bł. Salomei, zakonnicy
20.11. – Wspomnienie Św. Rafała Kalinowskiego, prezbi-

tera
21.11. – Wspomnienie Ofiarowania NMP
22.11. – Wspomnienie Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
23.11. – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszech-

świata
24.11. – Wspomnienie Świętych męczenników Andrzeja 

Dung - Lac, prezbitera Towarzyszy
30.11. – I NIEDZIELA ADWENTU 
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