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Tym, którzy byli przekonani o swej sprawiedliwości, a innymi gardzili, Jezus powiedział taką przypowieść: „Dwóch ludzi
weszło do świątyni, aby się modlić: jeden był faryzeuszem,
a drugi celnikiem. Faryzeusz skupiony na sobie tak się modlił:
«Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak ten celnik. Poszczę dwa
razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam». Celnik natomiast stał z daleka i nie śmiał nawet oczu
podnieść ku niebu, ale bił się w piersi, mówiąc: «Boże, bądź
miłosierny dla mnie, grzesznego». Mówię wam: Ten odszedł
do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony; a kto się uniża, będzie wywyższony”.
Dwa sposoby modlitwy
Jezus mówi dziś o dwóch sposobach rozumienia i przeżywania
relacji z Bogiem. Dla faryzeusza centrum tej relacji jest on sam.
Za to, jaki jest, dziękuje nie Bogu, lecz sobie samemu. A celnik,
daleko w cieniu, świadomy swojej grzeszności, pokornie prosi
o jedno, czego naprawdę potrzebuje, a czego Bóg nie może mu
odmówić: o miłosierdzie. W świetle tych dwóch postaw winniśmy
spojrzeć na naszą osobistą relację z Bogiem. Drogi do kościoła
mogę nauczyć się na pamięć, wyrobić sobie nawyk stawiania się
w nim każdej niedzieli, ale czy zawsze pamiętam o celu swojej
tam obecności? Jestem oczekiwany. Mam stanąć w prawdzie
przed Bogiem, nie po to, aby się usprawiedliwiać lub potępiać,
lecz uczyć się dziękować, uznając w Bogu dawcę wszelkich darów, i prosić o miłosierdzie, ufając w Jego odradzającą miłość.
Modlitwa staje się odkrywaniem prawdy o Bogu Ojcu, a w jej
świetle poznawaniem prawdy o sobie, która wyzwala, bo przybliża do Ojca.
Boże, bądź miłosierny dla mnie, grzesznego. Wspomagaj
mnie swoją łaską, abym potrafił w spotkaniu z Tobą odkrywać prawdę o sobie i odchodzić umocniony.
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Jezus przybył do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien
bogaty człowiek, imieniem Zacheusz, który był przełożonym
celników, chciał zobaczyć Jezusa, kto to jest. Nie mógł jednak
z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na sykomorę, żeby Go zobaczyć, gdyż tamtędy
miał przechodzić. A gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i powiedział do niego: „Zacheuszu, zejdź! Pospiesz
się, bo dziś muszę zatrzymać się w twoim domu”. Zszedł więc
szybko i przyjął Go z radością. A wszyscy, widząc to, szemrali:
„Poszedł w gościnę do grzesznika”. Zacheusz zaś stanął i powiedział do Pana: „Panie, połowę mego majątku daję ubogim,
a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie”. Wtedy Jezus powiedział do niego: „Dziś zbawienie stało się udziałem
tego domu, gdyż i ten człowiek jest synem Abrahama. Syn
Człowieczy przyszedł przecież szukać i zbawić to, co zginęło”.
Koniecznie chcieć zobaczyć Jezusa
Ciekawość często pełni w naszym życiu rolę bardzo twórczą.
Staje się inspiracją wielu badań i odkryć. Pozwala lepiej poznać
samego siebie i oczekiwania innych. Prowadzi do budowania
bardziej owocnych relacji. A co najważniejsze, może być też początkiem nawrócenia. Patrząc na Zacheusza, odnosi się wrażenie, że niczego mu nie brakowało: miał władzę i pieniądze. Może
więc pragnienie zobaczenia Mistrza z Nazaretu było kaprysem
próżności. Ale uczynił wszystko, aby je zaspokoić. Możemy podziwiać jego aktywność i determinację, jednocześnie pamiętając
o tym, że to sam Jezus wcześniej wzbudził w nim to pragnienie.
Zapragnął stać się domownikiem jego życia. Ta ewangeliczna
scena jest przykładem działania Boga. Najpierw daje On człowiekowi swoją łaskę, a jeśli ten na nią odpowie, to zamieszka
w nim zbawienie.
Boże Ojcze, niech Twój Duch ożywia we mnie niegasnące pragnienie poznania Ciebie, abym mógł lepiej poznać
siebie, służyć innym i zostać poznany przez Ciebie na całą
wieczność.

Uroczystość Wszystkich Świętych i wspomnienie Wszystkich wiernych Zmarłych
Rozpoczyna się miesiąc poświęcony
w szczególny sposób tym, którzy odeszli
do wieczności. 1 listopada przeżywamy
uroczystość Wszystkich Świętych. Niewątpliwie dla każdego z nas jest to czas
modlitwy, zadumy, wspomnień, odwiedzin naszych bliskich na cmentarzach…
Ale czy jesteśmy świadomi też innego
wymiaru tego święta…? Święta radości,
nadziei i uwielbienia? Papież Grzegorz IV
w 835 r. wyznaczył dzień 1 listopada jako Uroczystość Wszystkich Świętych Pańskich.
Celebrując to święto, oddajemy cześć tym wszystkim, którzy weszli już do chwały niebieskiej. Świętym kanonizowanym
oraz tym, co w prostocie swojego życia kochali Chrystusa,
a nie są znani z imienia i nazwiska. Oni to dani nam są, jako
wzór do naśladowania. Oni wskazują nam drogę do świętości. W tym wymiarze uroczystość Wszystkich Świętych posiada głębokie znaczenie teologiczne i moralne. Przypomina
nam, że powinniśmy żyć prawdą o obcowaniu świętych, która
pomoże nam osiągnąć cel – życie wieczne. Św. Maksymilian
Maria Kolbe napisał: „Świętość to nic innego, jak zjednoczenie duszy naszej z Bogiem, zjednoczenie naszej woli, naszego

rozumu i całej naszej istoty z wolą Bożą,
czyli ubóstwienie człowieka”. Uczciwszy
triumf tych, którzy weszli już do nieba,
Kościół wspomina wszystkich wiernych
zmarłych, pokutujących w czyśćcu za
swoje grzechy.
Dzień zaduszny obchodzony 2 listopada wprowadził opat Benedyktynów
w Cluny – św. Odylon w roku 998. Jest
to forma pomocy tym duszom, które zeszpecone grzechami nie mogą wejść do mieszkania Bożego.
Żeby osiągnąć wieczną szczęśliwość, trzeba zostać oczyszczonym z wszelkiej winy. My – żyjący swoją modlitwą oraz odpustami – przyśpieszamy ich proces zbawczy. Najlepszym sposobem jest czynne uczestnictwo we Mszy świętej w intencji
naszych zmarłych. Powinna nam w tym towarzyszyć NADZIEJA, gdyż oba dni są nią przepełnione. Pierwszy nadzieją spełnioną, drugi nadzieją jeszcze oczekującą, ale pewną swego.
„Radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc uroczystość ku
czci Wszystkich Świętych” a stojąc przy grobach naszych bliskich zmarłych odmawiajmy: „Wieczny odpoczynek…” z nadzieją, że już niedługo zjednoczą się w chwale z Chrystusem
Zmartwychwstałym…

Modlitwa za zmarłych
Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga
(…) Po nieznacznym skarceniu dostąpią
dóbr wielkich” – poucza nas Pismo Święte. /Mdr 3, 1-6/
W „Składzie Apostolskim” wyznajemy
„Wierzę w świętych obcowanie”, łączność
duchową między nami – pielgrzymami
do domu Ojca, a tymi, którzy przebywają w czyśćcu i czekają na dostąpienie
dóbr obiecanych przez łaskawego i miłosiernego Boga. W Drugiej Księdze Machabejskiej czytamy o Judzie, który prosi o modlitwę za poległych bohaterów.
Przekonany jest, że ci zabici zmartwychwstaną, a ofiara przebłagalna, składana
za ich grzechy ma im pomóc w osiągnięciu nagrody, którą przygotował im Bóg.
/Mch 12, 43-46/ Najpiękniejszą i najważniejszą ofiarę, którą możemy złożyć za
tych, którzy odeszli jest Msza św. – ofiara,
którą składa Dawcy życia Ten, który zwyciężył śmierć i otworzył nam bramy nieba
– Jezus Chrystus. Msza św. jest sprawowana w czasie pogrzebu. Zamawiamy
Msze św. w rocznicę śmierci naszych bliskich i przy innych okazjach, jak urodziny, imieniny – bo choć
nie ma ich pośród nas, nadal są nam bardzo bliscy. Szczególne
miejsce w praktyce Kościoła mają tzw. Msze św. gregoriańskie
odprawiane przez trzydzieści kolejnych dni za zmarłego, któremu chcemy wyprosić darowanie kar czyścowych. Praktyka
ta została zainicjowana przez papieża Grzegorza I Wielkiego

w VI wieku. Inną formą modlitwy za zmarłych są wypominki, czyli wymienianie
najczęściej przed Mszą św. imion naszych
bliskich, którzy skończyli ziemski żywot.
Imiona, które wypominamy przypominają nam nie tylko osoby nam bliskie,
ale i całe ich życie, ich uczynki za które
będą sądzeni. Jezus mówi do apostołów:
„Cieszcie się, że wasze imiona zapisane są
w niebie”. /Łk 10, 20/ Apokalipsa św. Jana
mówi o księdze, która zostanie otwarta na
końcu czasów. W tej księdze będą imiona tych, którzy zostali przeznaczeni do
życia wiecznego. /Ap 20, 12/ Pragniemy
aby imiona naszych bliskich znalazły się
w tej księdze, przypominamy je niejako
Panu Bogu i o to się modlimy. W oktawie
uroczystości Wszystkich Świętych odwiedzając groby naszych bliskich zmarłych
i zanosząc za nich naszą modlitwę, przyjmując w ich intencji Komunię św. możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie kary za grzechy już przebaczone
przez miłosiernego Boga. Ten odpust
możemy ofiarować tym, o których pamięć jest w naszych sercach. Pieśń nad pieśniami mówi: „Jak
śmierć potężna jest miłość”. /Pnp. 8, 6/
My wierzymy, że miłość silniejsza jest niż śmierć – udowodnił to Jezus wskrzeszając przyjaciela, którego kochał – Łazarza. To właśnie miłość do tych, którzy odeszli pobudza nas
do modlitwy za nich.

INFORMACJE DLA WIERNYCH
Msze św. w niedzielę o godz.: 9.00, 10.30 dla młodzieży, 12.00 dla dzieci i 18.00.
Msze św. w tygodniu o godz.: 17.00 i 18.00. We wtorek i w sobotę Msza św. o godz. 7.00 i 18.00.
W środę po Mszy św. o godz. 18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i modlitwa do św. Józefa.
W czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia.
Kancelaria parafialna czynna: od poniedziałku do piątku od godz. 16.00 do 16.45, w soboty od godz. 8.00 do 9.00. W styczniu
oraz w wakacje po Mszy św. o godz. 18.00.
Spowiedź: podczas każdej Mszy św.
Sakrament chrztu: Trzecia niedziela miesiąca o godz. 10.30. W piątek, przed niedzielą chrztów, po Mszy św. o godz. 18.00 katecheza dla rodziców i chrzestnych. W katechezie tej powinni uczestniczyć również chrzestni, którzy będą pełnili tę zaszczytną
funkcję w innej parafii, po katechezie otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział.
Roczki: Czwarta niedziela miesiąca o godz. 12.00.
Msza św. za wstawiennictwem św. Jana Pawła II: 16 każdego miesiąca godz. 18.00.
Modlitwy za wstawiennictwem św. Rity – patronki spraw trudnych: 22 każdego miesiąca godz. 18.00.
Msza św. w intencji ojczyzny – pierwsza niedziela miesiąca godz. 18.00
Msza św. w intencji wspólnoty Żywego Różańca – pierwsza sobota miesiąca godz. 18.00 i pierwsza niedziela miesiąca godz. 9.00.

p OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Nabożeństwo październikowe o godz. 17.30. Wszystkich
parafian serdecznie zapraszamy! Różaniec dla dzieci w poniedziałki i czwartki o godz. 17.30. Młodzież zapraszamy na Różaniec we wtorki i piątki o godz. 17.30.
2. Spotkanie rodziców dzieci z kl. III szkoły podstawowej,
przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej, będzie
w poniedziałek, 28 października, na Mszy św. o godz. 18.00.
3. Zbliża się listopadowy czas naszej refleksji nad przemijaniem. Doczesne drogi znajdują swój finał w tajemnicy śmierci,
która staje się w Chrystusie bramą nowego życia. Przeżyjmy
nadchodzące dni w duchu jedności ze wspólnotą świętych
i zbawionych oraz na modlitwie za zmarłych oczekujących
pełnego udziału w odkupieniu wysłużonym przez Syna Bożego. Na te listopadowe dni modlitwy i zadumy przygotujmy
groby naszych bliskich, zatroszczmy się o porządek na cmentarzu. Śmieci, różne odpadki, zużyte znicze, stare kwiaty proszę składać tylko w wyznaczonych miejscach do odpowiednich pojemników. A może w pobliżu grobu naszych bliskich
znajduje się jakiś opuszczony czy zapomniany grób, o który
także moglibyśmy zadbać. Postarajmy się spełnić ten uczynek
miłosierdzia, włączając w to również nasze dzieci, aby i one
mogły od najmłodszych lat uczyć się szacunku dla miejsc spoczynku tych, którzy już od nas odeszli.
4. W piątek, 1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych.
W tym dniu pragniemy oddać cześć wyznawcom Chrystusa,
którzy po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli wieczne z Nim
zjednoczenie w Jego królestwie. Pamiętajmy, że każdy chrześcijanin jest powołany do świętości, że niebo jest naszą prawdziwą ojczyzną. Pierwszy piątek miesiąca, spowiedź podczas
każdej Mszy św. Po wspólnej modlitwie za zmarłych – nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa.
5. W uroczystość Wszystkich Świętych mamy obowiązek
uczestniczenia we Mszy świętej. W naszym kościele Msze św.:
godz. 9.00, 10.30, 12.00 i 18.00. W tę uroczystość uwielbiamy
Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach, którzy
przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas
są oni drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne
spotkanie z Ojcem w niebie. W kościele pw. Św. Antoniego Pa-

dewskiego o godz. 14.00 Msza św. a po niej procesja na cmentarz.
6. W sobotę, 2 listopada, w liturgii celebrujemy Wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. W tym dniu
modlimy się za tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności. Modlimy się za zmarłych, w sposób szczególny za tych,
którzy przez proces oczyszczenia w czyśćcowym ogniu oczekują
wiecznego zjednoczenia z Panem. W naszym kościele w środę
będzie następujący porządek Mszy św.: godz. 9.00, 18.00.
7. Od 1 do 8 listopada, każdorazowo odwiedzając cmentarz
i odmawiając modlitwę za zmarłych, możemy uzyskać dla
nich odpust zupełny, czyli darowanie doczesnej kary za grzechy odpuszczone już, co do winy. Dla zyskania odpustu należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą,
wzbudzić akt wyzbycia się jakiegokolwiek przywiązania do
grzechu oraz pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez
papieża, np. (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).
Nie zaniedbujmy tej pobożnej praktyki – dzięki niej możemy
pomóc tym, którzy nas poprzedzili w drodze do domu Ojca.
Codziennie modlimy się też za zmarłych w naszym kościele na
wypominkach oktawalnych, o godz. 17.30 modlitwa różańcowa a potem Msza święta.
8. Prosimy zgłaszać chorych, których kapłan odwiedzi
w domu z Najświętszym Sakramentem, w sobotę, 2 listopada.
9. W pierwszą sobotę miesiąca, 2 listopada, czcimy Matkę
Najświętszą i powierzymy naszą wspólnotę parafian, tych żyjących, ale również tych, którzy odeszli już do domu Pana, Tej,
która jest naszą Królową, Matką Miłosierdzia, Pośredniczką.
O godz. 17.00, nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi,
połączone z wypominkami za zmarłych.
10. W niedzielę, 3 listopada, po Mszy św. o godz. 9.00 spotkanie Żywego Różańca.
11. Przyjmujemy na wypominki: roczne i półroczne – czytane
w każdą niedzielę przed Mszą św. o godz. 9.00; oktawalne – czytane przez osiem dni od 1 do 8 listopada, połączone z modlitwą
różańcową o godz. 17.30 i Mszą św. za tych zmarłych o godz.
18.00. Na stoliku pod chórem wyłożone są karteczki na wypominki. Można także zamawiać Msze św. na przyszły rok.

W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…

POSŁUGA SAKRAMENTALNA

• W poniedziałek, 28 października, św. Szymon i św. Juda Tadeusz, Apostołowie;
• W poniedziałek, 4 listopada, św. Karol Boromeusz (15381584), biskup Mediolanu, uczestnik Soboru Trydenckiego, patron katechistów i katechumenów;
• W sobotę, 9 listopada, Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.

ZMARLI: październik 2019
1. Danuta Swatek
2. Krystyna Sokołowska
3. Janusz Kmiecik

CHRZTY: październik 2019
1. Hanna Magdalena Łowicka
2. Mikołaj Józef Pietrzak

5 INTENCJE MSZALNE
XXX Niedziela Zwykła 27.10.
9.00.		 O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski w 18 r.
			 urodzin dla Zuzanny Binkowskiej
10.30. 1) † Za zmarłych z rodziny Gnieckich i Kurzac
		 2) † Mirosławę Kujawską, gregorianka 27
12.00.		 Roczki: Mikołaj Pietrzak
18.00. † Adama Kaszę w 9. r. śmierci i zmarłych z rodzin
			 Kaszów, Krzysztofczyków
Poniedziałek 28.10.
17.00. † Mirosławę Kujawską, gregorianka 28
18.00. † Przemysława Dudę, od Doroty z rodzicami
			 i przyjaciół Pawła i Kingi
Wtorek 29.10.
7.00. 1) † Mirosławę Kujawską, gregorianka 29
		 2) O szczęśliwą operację i zdrowie dla Marka
18.00. 1) † Adama Matczyk; Leokadię, Stanisława Bargieła
		 2) † Wacława Piaśnika
Środa 30.10.
17.00. † Mirosławę Kujawską, gregorianka 30
18.00. 1) † Marię, Stanisława Kulesza; Annę Sękiewicz;
			 Bożenę Grotomirską
		 2) † Zdzisława Mazura
Czwartek 31.10.
17.00. † Walerię Liwak; Alfreda Marczewskiego; zmarłych
			 z rodzin Liwaków i Marczewskich
18.00. † Zmarłych z rodzin Przeniosło, Gorgoniów; Józefa,
			 Józefę Podstawa; Stanisławę, Antoniego Rubka;
			 Barbarę Baranowską; Tadeusza Buchacza
Piątek 01.11. Uroczystość Wszystkich Świętych
9.00. † Zmarłych z rodzin: Kostarków, Pasternaków,
			 Cębrzyńskich, Wójcików; Jolantę Molisak; Leokadię
			 Derkowską; s. Małgorzatę Bartos; Helenę Machura
10.30. † Elżbietę Schabowską, gregorianka 1
12.00. † Józefa Bednarza
18.00.		 Msza św. oktawalna za zmarłych 1
Sobota 02.11. Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
9.00.		 W intencji wynagradzającej, od Żywego Różańca
18.00 1) Msza św. oktawalna za zmarłych 2
		 2) † Elżbietę Schabowską, gregorianka 1
XXXI Niedziela Zwykła 03.11.
9.00. 1) Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
		 2) † Elżbietę Schabowską, gregorianka 3
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10.30.		 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Alicji
			 z racji urodzin
12.00. † Czesława Kamińskiego
18.00.		 Msza św. oktawalna za zmarłych 3
Poniedziałek 04.11.
17.00. † Elżbietę Schabowską, gregorianka 4
18.00.		 Msza św. oktawalna za zmarłych 4
Wtorek 05.11.
7.00. † Elżbietę Schabowską, gregorianka 5
18.00. 1) Msza św. oktawalna za zmarłych 5
		 2) † Szczepana Możdżeń, od uczestników pogrzebu
Środa 06.11.
17.00. † Elżbietę Schabowską, gregorianka 6
18.00. 1) Msza św. oktawalna za zmarłych 6
		 2) † Bronisława, Stanisława Liberskich; Mariolę
			 Płaszewską
Czwartek 07.11.
17.00. † Elżbietę Schabowską, gregorianka 7
18.00. 1) Msza św. oktawalna za zmarłych 7
		 2) † Eryka Liebe w 2. r. śmierci i zmarłych z rodziny
			 Liebe, Niedziela, Panic
Piątek 08.11.
17.00. † Mieczysława Adamskiego w 5. r. śmierci
18.00 1) Msza św. oktawalna za zmarłych 8
		 2) † Elżbietę Schabowską, gregorianka 8
Sobota 09.11. Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki
Laterańskiej
7.00. † Elżbietę Schabowską, gregorianka 9
18.00. 1) † Władysława w 25. r. śmierci, Natalię Jańczyk;
			 Helenę, Stanisława Snopek
		 2) O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki
			 Bożej i potrzebne łaski na dalsze lata kapłaństwa dla
			 ks. Proboszcza Zdzisława z racji urodzin, od przyjaciół
XXXII Niedziela Zwykła 10.11.
9.00. † Alfreda Hrapka w 11 r. śmierci, od żony i dzieci
			 z rodzinami; Alicję Klapa w 2. r. śmierci; od siostry
			 z rodziną
10.30. 1) † Stanisławę, Marcina, Tadeusza Mamełko
		 2) † Elżbietę Schabowską, gregorianka 10
12.00. † Adriana Janusa zmarłych z rodziny Janusów
18.00. † Genowefę, Kazimierza, Helenę, Bolesława
			 Duchnowskich; Martę, Zenona Zalewskich
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