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Wszyscy święci balują w niebie… 
i to nie tylko w przeżywaną 

dziś Uroczystość Wszystkich Świętych, 
ale na zawsze, na wieki w radości 
i szczęściu życia w ścisłej łączności 

z Bogiem. Jak to będzie wyglądało???

inauguracja
roku 
akademickiego

„ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy go 
miłują” (1 kor 2, 9). To, co Bóg przygotował dla człowieka po śmierci, przekracza wszelkie możliwości poznania. nie możemy zatem „przy-
kładać” naszych skromnych, ludzkich wyobrażeń tego, co znamy, do niepojętych i niezgłębionych Bożych planów ofarowania nam szczęścia 
wiecznego. wielu z nas zastanawia się i wytęża swoje umysły nad tym, co będziemy robić w niebie. pozwólmy, aby Bóg w swojej wielkości 
i wspaniałomyślności zaskoczył nas realizacją swoich zbawczych planów. Możemy wykorzystać słynne polskie powiedzenie: „pożyjemy… 
zobaczymy…” / ks.kz.

          więcej na stronie 7

w niedzielę 25 października 2015 
roku o godz. 20.00 była sprawowana 
Msza św. na rozpoczęcie nowego roku 
akademickiego. przybyłych pracowni-
ków naukowych i studentów przywitał 
ks. konrad zawłocki. Mszę św. konce-
lebrował i kazanie wygłosił ks. Michał 
Turkowski, pracownik sądu Metropo-
litalnego w warszawie.

            więcej na stronie 6

Świętych
obcowanie
zostaliśmy zaproszeni przez 
Boga do udziału w Jego święto-
ści, to znaczy w niekończącym 
się życiu. zaproszeniem był 
chrzest święty. przez jego przy-
jęcie zostaliśmy włączeni do 
wspólnoty kościoła.
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STRONA 2

ewangelia na co dzień
1 listopada  2015  - 
Uroczystość Wszystkich Świętych
(Mt 5,1-12a)

2 listopada  2015  -  poniedziałek 
Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych
(Łk 23,44-46.50.52-53;24,1-6a)
Było już około godziny szóstej i mrok ogaranął całą ziemię aż 
do godziny dziewiątej. słońce się zaćmiło i zasłona przybytku 
rozdarła się przez środek. wtedy Jezus zawołał donośnym gło-
sem: ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. po tych sło-
wach wyzionął ducha. Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, 
imieniem Józef, członek wysokiej Rady. on to udał się do piłata                                                                                                           
i poprosił o ciało Jezusa. zdjął je z krzyża, owinął w płótno                            
i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie 
był pochowany. w pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt 
do grobu, niosąc przygotowane wonności. kamień od grobu za-
stały odsunięty. a skoro weszły, nie znalazły ciała pana Jezusa. 
gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch 
mężczyzn w lśniących szatach. przestraszone, pochyliły twarze 
ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: dlaczego szukacie żyjącego 
wśród umarłych? nie ma go tutaj; zmartwychwstał.

3 listopada  2015 - wtorek 
(Łk 14,15-24)
gdy Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiesiadników rzekł 
do niego: szczęśliwy jest ten, kto będzie ucztował w królestwie 
Bożym. Jezus mu odpowiedział: pewien człowiek wyprawił wiel-
ką ucztę i zaprosił wielu. kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego 
sługę, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko 
jest gotowe. wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. 
pierwszy kazał mu powiedzieć: kupiłem pole, muszę wyjść, aby 
je obejrzeć; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. dru-
gi rzekł: kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować; proszę cię, 
uważaj mnie za usprawiedliwionego. Jeszcze inny rzekł: poślubi-
łem żonę i dlatego nie mogę przyjść. sługa powrócił i oznajmił 
to swemu panu. wtedy rozgniewany gospodarz nakazał słudze: 
wyjdź co prędzej na ulice i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, 
ułomnych, niewidomych i chromych. sługa oznajmił: panie, stało 
się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. na to pan rzekł do sługi: 
wyjdź na drogi i między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby mój 
dom był zapełniony. albowiem powiadam wam: żaden z owych 
ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty.

4 listopada  2015 - środa
Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa
(Łk 14,25-33)
wielkie tłumy szły za Jezusem. on zwrócił się i rzekł do nich: 
Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca                
i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może 
być moim uczniem. kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, 
ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować 
wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na 
wykończenie? inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby 
wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: Ten 
człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. albo który 
król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie 
usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może 
stawić czoło temu, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga 
przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest 
jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, 
kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim 
uczniem.

5 listopada  2015  -  czwartek 
(Łk 13,31-35)
w tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli Mu: wyjdź 
i uchodź stąd, bo Herod chce Cię zabić. lecz on im odpowie-
dział: idźcie i powiedzcie temu lisowi: oto wyrzucam złe duchy 

i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u kresu. 
Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz nie-
możliwa, żeby prorok zginął poza Jerozolimą. Jeruzalem, Jeruza-
lem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są 
posłani. ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje 
pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście. oto dom wasz [tylko] dla 
was pozostanie. albowiem powiadam wam, nie ujrzycie Mnie, aż 
powiecie: Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię pańskie.

6 listopada  2015 - piątek 
(Łk 16,1-8)
Jezus powiedział do swoich uczniów: pewien bogaty człowiek 
miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego mają-
tek. przywołał go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? zdaj 
sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. na 
to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan po-
zbawia mię zarządu? kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. wiem, 
co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę 
usunięty z zarządu. przywołał więc do siebie każdego z dłużników 
swego pana i zapytał pierwszego: ile jesteś winien mojemu panu? 
Ten odpowiedział: sto beczek oliwy. on mu rzekł: weź swoje zo-
bowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt. następnie pytał 
drugiego: a ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: sto korcy pszenicy. 
Mówi mu: weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt. pan 
pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo syno-
wie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobny-
mi sobie niż synowie światłości.

7 listopada  2015 - sobota
(Łk 16,9-15)
Jezus powiedział do swoich uczniów: pozyskujcie sobie przyjaciół 
niegodziwą mamoną, aby gdy /wszystko/ się skończy, przyjęto was 
do wiecznych przybytków. kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten                
i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, 
ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niego-
dziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto 
wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście 
się wierni, kto wam da wasze? żaden sługa nie może dwom panom 
służyć. gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miło-
wał; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. nie możecie 
służyć Bogu i mamonie. słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz 
faryzeusze i podrwiwali sobie z niego. powiedział więc do nich: 
To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna 
wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, 
obrzydliwością jest w oczach Bożych.

OTO SŁOWO PANA:

„Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze 
się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to ob-
jawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, 
jakim jest.” (1 J 3, 2). 

Być podobnym do Boga i ujrzeć go takim, jakim jest. 
dzisiejsza uroczystość wskazuje nam na wielką tajem-
nicę Bożego królestwa, która teraz jest przed nami jesz-
cze zakryta. słowo to daje człowiekowi wielką nadzie-
ję, wręcz pewność, że życie ludzkie, to nie tylko ziemia 
i to, co doczesne, ale przede wszystkim niebo, czyli to, 
co wieczne, nieprzemijające, dziś dla nas niepojęte, ale 
niebawem wszystkie nasze oczekiwania się wypełnią, gdy 
„ujrzymy go takim, jakim jest.” prowadź nas dobry Boże 
prostą drogą do zbawienia. / ks.kz. 
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temat z okładki

BAl WSzySTKich
ŚWięTych 

Joanna Jakubowska

Czy Święci balują w niebie?
tym tytUłem chcę zWrócić UWagę na kilka myśli zWiązanych z obchodzoną dzisiaj 
Uroczystością Wszystkich śWiętych. W polskiej tradycji Wiąże się ona z zadUmą, 
Wspomnieniem tych, którzy odeszli a nie z „imprezą”. tymczasem może poWinni-
śmy jednak myśleć o tym dniU jako o dniU, kiedy Wszyscy róWnocześnie obchodzimy 
imieniny, Więc raczej poWinniśmy Urządzić Wielki bal.

uroczystość wszystkich Świętych 
powinna być radosnym dniem, 
w którym cieszymy się, że każdy 

z nas ma świętego patrona w niebie, na-
wet jeśli ksiega żywotów świętych o nim 
nie wspomina. a dzień patrona to dzień 
imienin - to chyba nie jest dobry dzień na 
smutek? 

gdy stoję nad grobem mojego Taty, któ-
ry zmarł na raka ponad dwa lata temu jest 
we mnie refleksja, że tak po ludzku brakuje 
nam go w codziennym życiu. ale równo-
cześnie przypominam sobie jego wychu-
dzoną postać, cierpiącą ból w milczeniu                     

i cieszę sie, że pan Jezus wziął go do siebie 
przerywając cierpienie. Mówię sobie: Tato 
tobie już jest dobrze, możesz teraz patrzeć 
na nas „z góry” i wiecznie świętować. Świę-
tować, to że na stałe obcujesz z Bogiem, 
ale również cieszyć się z tego, że urodziła 
się kolejna wnuczka i wnuczek. Być niewi-
dzialnym świadkiem na ich chrzcie i czu-
wać nad nimi i całą naszą rodziną. wierzę, 
że mamy w nim swojego „prywatnego” orę-
downika w niebie.

Czy niebo to chór aniołów i Świętych, 
którzy na wieczne czasy śpiewają psalmy 
na częśc pana? Tego nikt nie wie, ale ja 

wolę myśleć, że bardziej przypomina bal. 
„Człowieku, naucz się tańczyć, bo inaczej 
aniołowie w niebie nie będą wiedzieć, co             
z  tobą zrobić” – twierdził św. augustyn. 

„każdy Święty chodzi uśmiechnięty” 
słyszymy w piosence śpiewanej przez ze-
spół dziecięcy arka noego i tak własnie 
powinniśmy podchodzić do tego dnia. 
wyobraźmy sobie naszych bliskich, którzy 
odeszli, uśmiechniętych tańczących na nie-
biańskim balu i czekajacych na nas abyśmy 
we właściwym dla nas czasie dołączyli do 
nich w tej RadoŚCi.

ŚWięci NASi PATrONOWie
ks. konrad zawłocki

Uroczystość Wszystkich śWiętych to doskonała okazja do podziękoWania panU 
bogU za dar patronóW.

kościół naucza, że owe nieprzeli-
czone rzesze mieszkańców Boże-
go królestwa, osoby, które osią-

gnęły zbawienie, zarówno wyniesione na 
ołtarze i publicznie ogłoszone jako świę-
ci, bądź bezimienni dla nas a znani Bogu 
i aniołom, tworzą wspólnotę kościoła 
chwalebnego. owa wspólnota opiekuje 
się nami, czyli kościołem pielgrzymują-
cym.

każdy z nas ma swojego patrona – to-
warzysza i opiekuna na życiowej drodze, 
pomagającego w codzienności, ale przede 
wszystkim troszczącego się o świętość 
mojego życia i zbawienie duszy.

o patronach mają pomyśleć katoliccy 
rodzice przy wyborze imienia dla swo-
jego narodzonego dziecka. nie chodzi 

tylko o wybór imienia, ale o wybór wła-
ściwego patrona i jak już napisałem po-
wyżej, również życiowego towarzysza                                      
i duchowego opiekuna.

Czasem poruszam ten temat podczas 
spisywania aktu chrztu w kancelarii pa-
rafialnej, dlaczego dziecko ma właśnie 
takie imię i czekam na solidne wyjaśnie-
nie, poparte rozsądnymi argumentami. 
niejednokrotnie widzę, że wybór imienia 
i patrona był bardzo przemyślaną i mądrą 
decyzją rodziców, ale niestety nie zawsze.

w przygotowaniach do sakramentu 
bierzmowania nakazałem naszej para-
fialnej młodzieży, aby wybór swojego 
nowego patrona uzasadnili w pisemnej 
pracy z odniesieniem do jego życiorysu; 
dlaczego właśnie ten konkretny patron 

stał się bliskim młodemu człowiekowi 
oraz co i jakie fakty w jego życiu były tak 
bardzo pociągające do dokonania takiego 
wyboru.

warto posiadać wiedzę o swoim patro-
nie i korzystając z przeżywania dzisiej-
szej uroczystości pomodlić się do Boga 
przez pośrednictwo świętych, zawierzyć 
się pod ich opiekę, oddać im swoje pro-
blemy, trudy, codzienne wybory, ale także 
radości czy sukcesy oraz wszelkie dobro, 
które czynimy. zaprosić swoich świętych 
do głębszej współpracy i podziękować 
Bogu za ten wielki dar ich obecności.

Święci nasi patronowie – módlcie się za nami;
wszyscy święci i święte Boże – módlcie się za 
nami.
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BAl 
WSzySTKich
ŚWięTych 
Joanna Jakubowska

od jakiegoś czasU rozpoWszechnia się 
noWy sposób śWiętoWania Wszystkich 
śWiętych W szkołach i nie tylko - oprócz 

rozmaWiania o przemijaniU, naszych bliskich, którzy odeszli, o cmentarzach organi-
zUje się Wydarzenie, które lepiej oddaje istotę tego dnia - bal Wszystkich śWiętych.

Jaki sens ma taka im-
preza? To zabawa                 

z pięknym przesłaniem, 
w której wybrzmiewa 
prawda o życiu i śmier-
ci w perspektywie rado-
snej nadziei. Bo tuż za 
progiem czeka kochający 
ojciec, dom i przyjaciele 
- święci, którzy pokazali 
jak pięknie jest żyć war-
tościami... zwraca uwagę 
na to, że powinniśmy dą-
żyć do świętości. 

Takie bale organizo-
wane są w ramach lekcji 
religii również w naszej 
szkole podstawowej nr 
82. dzieci mogą przebrać 

się za swojego świętego patrona 
lub innego świętego. organizo-
wane są różne konkursy - na naj-
ciekawsze przebranie, która klasa 
ma najwięcej przebranych dzie-
ci, które dziecko wie najwięcej                                                               
o świętym, za którego się prze-
brało. Bal jest okazją do poznania 
przez dzieci sylwetek  ich patro-
nów.

uroczystosć wszystkich Świę-
tych powinniśmy więc kojarzyć                          
z niebem i tłumem jego szczęśli-
wych mieszkańców, którzy tego 
dnia szczególnie gorąco zapra-
szają wszystkich do swojego gro-
na.

3 MinuTy 26 sekund dziennie 
= jeden dziesiątek różańca 

TRzeBa Tylko Tyle, aby odmawiać różaniec we wspólnocie Żywego Różańca

Matka Boża nie stawia żadnych wymagań 
co do praktyk religijnych, znajomości pisma Św., umiejętności śpiewu, itd. 

liCzy się TwoJa CHęĆ!
a znajdziesz się pod płaszczem najświętszej Maryi panny i w przyjaznym gronie. 

czekamy na ciebie razem z Matką Bożą 
w niedzielę 8 listopada o godz. 16.00

na spotkaniu kół Żywego różańca w sali na 1 piętrze 
(wejście przez zakrystię, po schodach i w lewo),

aby modlić się wspólnie za papieża, kościół Św., ojczyznę, pokój na świecie, parafię, 
nasze rodziny oraz w intencjach własnych.
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NAUCZANIE KOŚCIOŁA 
O ŻYCIU SPOŁECZNYM
poWołanie 
i misja rodziny. część ii
Maciej Białecki, maciej@bialecki.net.pl

XiV zwyczajne zgro-
madzenie ogólne 
synodu Biskupów 

poświęcone tematowi „powołanie i mi-
sja rodziny w kościele i świecie współ-
czesnym” zamknęło swoje obrady. synod 
zaczął i zakończył się mszami świętymi 
w bazylice św. piotra, koncelebrowany-
mi pod przewodnictwem ojca Święte-
go w niedziele 4 i 25 października. pra-
ce synodu trwały całe trzy tygodnie: już                                                                                    
w poniedziałek 5 października rano od-

była się pierwsza kongregacja generalna, 
a w sobotę 24 października po południu, 
na ostatniej kongregacji, ojcowie syno-
dalni głosowali nad przyjęciem „Relatio 
finale”, czyli dokumentu końcowego 
zgromadzenia, po którym odśpiewali 
uroczyste „Te deum”.

warto w tym miejscu przypomnieć, 
czym właściwie jest synod Biskupów 
według prawa kanonicznego. synod jest 
zebraniem biskupów z całego świata, 
wybranych przez poszczególne kon-
ferencje episkopatu, oraz innych osób                                                                            
z urzędu bądź mianowanych przez pa-
pieża. w XiV zgromadzeniu synodu 
uczestniczyło 183 wybranych bisku-
pów, 15 zwierzchników synodów ko-
ściołów wschodnich, 25 przełożonych 
dykasterii kurii Rzymskiej, sekretarz i 
podsekretarz synodu Biskupów oraz 45 
osób z nominacji papieskiej. w syno-
dzie wzięli też udział eksperci i audy-
torzy oraz delegaci bratnich kościołów 
chrześcijańskich. wśród audytorów                                   
i ekspertów było 18 par małżeńskich. 

synod Biskupów powinien „pobu-
dzać ścisłą łączność między Biskupem 
Rzymu i biskupami, jak również temuż 
Biskupowi Rzymskiemu świadczyć 
pomoc swoją radą w celu zachowania 
i wzrostu wiary oraz obyczajów, a tak-
że zachowania i umocnienia dyscypli-
ny kościelnej, i rozważenia problemów 
związanych z działalnością kościoła                

w świecie. zadaniem synodu Biskupów 
jest rozpatrywanie przedstawionych mu 
spraw i wysuwanie wniosków, nie zaś 
ich rozstrzyganie i wydawanie dekre-
tów” (kanony 342-343 kpk).

dokument synodalny „Relatio fi-
nale” nie ma jeszcze wersji polskiej. Jak 
informuje dyrektor Biura prasowego 
stolicy apostolskiej ks. Federico lom-
bardi sJ, określa on „rodzinę jako światło                                                                               
w ciemności, zaznaczając jednocześnie, 
iż przeżywa ona obecnie wiele trudno-

ści, ale też ma w sobie ogromne zdol-
ności i potencjał do stawiania im czoła 
i reagowania na nie”. „Relatio” odzna-
cza się wielkim optymizmem i pozy-
tywnym nastawieniem do wszystkich 
omawianych zagadnień, unikając języ-
ka potępień i ostrej krytyki, i to nawet 
wtedy, gdy chodzi o tematy i problemy 
niezgodne z nauczaniem kościoła kato-
lickiego.

dokument synodalny podkreśla 
bardzo mocno naukę kościoła o niero-
zerwalności małżeństwa sakramental-
nego, która jest „nie jarzmem, ale darem 
Bożym, prawdą opartą na Chrystusie 
i na Jego więzi z kościołem.” Jedno-
cześnie o. lombardi zwraca uwagę, 
że prawda i miłosierdzie zbiegają się                                        
w Chrystusie, skąd wypływa wezwanie 
skierowane do kościoła, aby przyjmo-
wał rodziny zranione. dokument przy-
pomina, że osoby rozwiedzione, żyjące 
w nowych związkach małżeńskich, nie 
są ekskomunikowane i odwołuje się do 
rozeznania duszpasterzy, aby analizo-
wali całościowo sytuacje takich rodzin 
zgodnie z nauczanie kościoła, pokła-
dając przy tym ufność w przekonaniu, 
iż Bóg nie odmawia swego miłosierdzia 
nikomu.

„Relatio finale” zawiera wiele wąt-
ków związanych z nauczaniem kościo-
ła o rodzinie. opisowi sytuacji kobiet, 
zwłaszcza ich niedocenianej roli w wy-
chowywaniu dzieci i młodego pokolenia, 
towarzyszą zalecenia otoczenia opieką 
przez wspólnotę osób, które straciły mę-
żów lub żony, niepełnosprawnych oraz 
starców - babcie i dziadków, którzy po-
zwalają przekazywać wiarę w rodzinie. 
dokument zawiera także wskazówki                                                            
i propozycje dotyczące lepszego przy-
gotowania do małżeństwa, zwłaszcza 
ludzi młodych, którzy niekiedy wydają 
się przerażeni przyszłym życiem mał-
żeńskim i rodzinnym. 

ojcowie synodalni apelują do insty-
tucji publicznych o popieranie i wspie-
ranie polityki prorodzinnej, a do kato-
lików zaangażowanych w politykę, aby 
zachęcali do troski o rodzinę i życie, gdyż 
społeczeństwo, które to zaniedbuje, traci 
swe otwarcie na przyszłość. dokument 
kończy się modlitwą papieża Franciszka 
do Świętej Rodziny.

najważniejszym przesłaniem sy-
nodu zdaniem prymasa polski abp. 
wojciecha polaka jest: „kościół musi 
towarzyszyć rodzinie”. prymas dodał, 
że „kościół musi starać się dotrzeć także 
do osób rozwiedzionych żyjących w no-
wych związkach i pokazać im, jak może 
wyglądać ich udział we wspólnotach pa-
rafialnych [...], pokazać, że osoby te żyją 
we wspólnocie kościoła, mają tam swo-
je własne miejsce przez słuchanie sło-
wa Bożego, przez głoszenie ewangelii, 
przez chrześcijańskie, katolickie wycho-
wanie dzieci – to wszystko czyni je peł-
noprawnymi członkami wspólnoty, do 
której przecież zawsze należą” (wszyst-
kie cytaty: www.kosciol.wiara.pl).

„Rodzina przeżywa obecnie wiele trudności, ale też ma w sobie ogromne 
zdolności i potencjał do stawiania im czoła i reagowania na nie.”

„nierozerwalność małżeństwa sakramentalnego nie jest jarzmem, ale da-
rem Bożym, prawdą opartą na Chrystusie i na Jego więzi z kościołem.”
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co nam mówią Święci?

Joanna Matkowska

ŚWięTych
OBcOWANie
zostaliśmy zaproszeni przez boga do UdziałU W jego śWiętości, to znaczy                           
W niekończącym się życiU. zaproszeniem był chrzest śWięty. przez jego przyję-
cie zostaliśmy Włączeni do Wspólnoty kościoła.

Świętych obcowanie lub wspól-
nota świętych to dogmat wiary 
chrześcijańskiej sformułowany 

w tzw. symbolu apostolskim (Credo). 
kościół jest świętą komunią, wspólno-
tą (gr. koinonia). Świętymi są nie tylko 
chrześcijanie zmarli w opinii świętości                                                                               
i następnie kanonicznie ogłoszeni 
świętymi, ale wszyscy wierni, którzy 
przez chrzest przyjęli świętość Chry-
stusa i zostali włączeni w Jego Ciało. 
„skoro wszyscy wierzący tworzą jedno 
ciało, dobro jednego jest przekazywa-
ne innym... należy więc wierzyć, że 
istnieje w kościele wspólnota dóbr” 
(kkk 947).

pojęcie „komunia świętych” ma więc 
dwa znaczenia, ściśle ze sobą powią-
zane: „komunia w rzeczach świętych 
(sancta)” i „komunia między osoba-
mi świętymi (sancti)” (kkk 948). 
wierni (sancti) są karmieni Ciałem                                                                       
i krwią Chrystusa (sancta), by wzrastać 
w komunii ducha Świętego (koinonia) 
i przekazywać ją światu. najstarsze 
credo, w którym można przeczytać 
o obcowaniu świętych, znajduje się                                
w explanatio symboli autorstwa nice-
tasa z Remezjany (żył na przełomie iV 
i V wieku, zmarł w 412 roku).

w kościele katolickim do wspól-
noty między świętymi wchodzą trzy 
kategorie ludzi. pierwsza to my, którzy 
żyjemy i ulegamy pokusom, tworzymy 
tym samym kościół walczący lub piel-
grzymujący. drugą kategorię stanowią 
ci, którzy przebywają z Bogiem w nie-
bie, ciesząc się radością wieczną.- jest 
to kościół triumfujący. ostatnią grupą 
są ci, którzy cierpią w czyśćcu, czyli 
kościół cierpiący. wspólnota łączy nas 
nie tylko ze świętymi, przebywający-
mi w niebie, ale także ze wszystkimi 
zmarłymi. dlatego czcimy ich pamięć 
i ofiarujemy modlitwy za nich. kate-
chizm kościoła przypomina, że nasza 
modlitwa za zmarłych nie tylko może 
im pomóc, ale sprawia również, że ich 
wstawiennictwo za nami staje się sku-
teczne (por. kkk 958).

duszom czyśćcowym pomaga „świę-
tych obcowanie” – wspólnota żyjących 
i świętych w niebie. Bóg w swojej ła-
skawości pozwala na skrócenie ich kary 
poprzez modlitwy świętych i nas żyją-
cych. osoby pielgrzymujące po ziemi 
mogą za dusze pokutujące w czyśćcu 
ofiarować swoje umartwienia i dobre 
uczynki. Można również w tej inten-
cji ofiarować Mszę świętą. za duszami 
czyśćcowymi oręduje najświętsza Ma-

ryja panna, szczególnie za tymi, które 
na ziemi kochały Jej szkaplerz. 

wyrazem szczególnej więzi kościoła 
pielgrzymującego z tymi, którzy zmar-
li, jest uroczystość wszystkich Świę-
tych, którą obchodzimy 1 listopada 
oraz dzień zaduszny, który przypada 
2 listopada. wyrażana w tym święto-
waniu łączność chrześcijan: tych, któ-
rzy pielgrzymują na ziemi, zmarłych, 
którzy jeszcze oczyszczają się, oraz 
tych, którzy cieszą się już szczęściem 
nieba wyraża prawdę o istnieniu jedne-
go kościoła.

nawiedzenie cmentarza w uroczy-
stość wszystkich Świętych i w dzień 
zaduszny, a przede wszystkim pełne 
uczestnictwo we Mszy Świętej jest od-
powiedzią na zaproszenie do wymia-
ny dóbr duchowych. demonstrujemy 
w ten sposób przekonanie, że nasza 
modlitwa może pomóc w głębszym 
zjednoczeniu z Chrystusem żyjących                            
i dusz czyśćcowych. w dniu wszyst-
kich Świętych modlimy się z tymi, któ-
rzy dostąpili już radości bycia w niebie, 
ponieważ mogą być nie tylko przykła-
dami wiary, ale także orędownikami                    
w naszej sprawie.
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iNAUgUrAcjA
rOKU AKAdeMicKiegO
Mirosława pałaszewska

W niedzielę 25 października 2015 rokU o godz. 20.00 była spraWoWana msza śW. 
na rozpoczęcie noWego rokU akademickiego. przybyłych pracoWnikóW naUko-
Wych i stUdentóW przyWitał ks. konrad zaWłocki. mszę śW. koncelebroWał                                               
i kazanie Wygłosił ks. michał tUrkoWski, pracoWnik sądU metropolitalnego                   
W  WarszaWie.

w homilii nawiązał do ewangelii                                                             
o uzdrowieniu niewidomego Bartyme-
usza. zwrócił uwagę na naszą obłudę. 
zachowujemy się jak ci, którzy zagłu-
szali Bartymeusza, a za chwilę biegli do 
niego. Tak i my współcześnie potrafimy 
w jednym momencie kogoś zdeptać, 
stłamsić, a za chwilę – jeżeli nam się 
to opłaci – podejść z dobrocią. Często 
wydaje nam się, że jesteśmy tymi „naj-
lepszym”. nasze mniemanie o sobie ha-
muje innych. uważamy, że nasza wspól-
nota jest najlepsza. Tłamsimy innych, 
którzy mają inną drogę do Boga, bo nie 
idą naszą drogą. Tych zaślepionych jest 
dużo. i my idąc za Chrystusem może-
my być zaślepieni.

kolejny problem, na który ks. Tur-
kowski zwrócił uwagę, to wolność źle 
pojmowana. wydaje nam się, że jeżeli 
coś odkryjemy i jesteśmy szczęśliwi, to 
taki sam sposób powinien powodować 
szczęście innych. Mamy pewność, że 
ten sposób, którym ja się kieruję, jest 
najlepszy. zniewalamy w ten sposób 
innych, chcąc, by postępowali tak jak 
my.

Chrystus pyta: Co CHCesz, 
aByM Ci uCzyniŁ? Musimy so-
bie odpowiedzieć, czego chcemy. Je-

żeli sami zasmakujemy zranienia czy  
zniewolenia, będziemy wiedzieli, czego 
chcemy od Boga.  dopiero człowiek 
zraniony będzie chciał być zdrowy.

w sposób obrazowy pokazał, jak 
złudna jest nasza wolność. Jesteśmy 
przywiązani do mnóstwa rzeczy (te-
lewizora, Facebooka, komputera, uży-

wek). nie zawsze zdajemy sobie z 
tego sprawę. Człowiek sam sobie nie 
pomoże w rozpoznaniu samego siebie. 
potrzebujemy Jezusa, by nas rozwiązał                   
i uwolnił. Tylko musimy wiedzieć, cze-
go chcemy od Chrystusa.



skaŁa numer 28(284)          

STRONA 8

za najstarsze modlitwy za 
zmarłych uznać można in-
skrypcje nagrobne, z których 

najwcześniejsze można datować 
na rok 71. wiele z nich to bardzo 
proste wezwania (paX, in paCe)                            
i można je uznać bardziej za stwier-
dzenia faktu, a nie modlitwy. Można 
znaleźć jednak bardzo stare inskryp-
cje, w których wyrażane jest pewne 
życzenie w imieniu zmarłego. o co 
proszono? najczęściej o pokój, do-
bro (tzn. wieczne zbawienie), świa-
tło, odpoczynek, życie, życie wieczne, 
złączenie z Bogiem lub Chrystusem, 
złączenie z aniołami i świętymi np. 
paX (TiBi, VoBis, spiRiTui 
Tuo, in ÆTeRnuM, TiBi CuM 
angelis, CuM sanCTis); 
spiRiTus Tuus in Bono (siT, 
ViVaT, QuiesCaT); ÆTeRna 
luX TiBi; in ReFRegeRio 
esTo; spiRiTuM in ReFRige-
RiuM susCipiaT doMinus; 
deus TiBi ReFRigeReT; Vi-
Vas, ViVaTis (in deo, in [Chi 
Rho], in spiRiTo sanCTo, 
in paCe, in ÆTeRno, inTeR 
sanCTos, CuM MaRTyRi-
Bus) 

MOdliTWA zA zMArŁych
Janusz Matkowski

Chrystogram Chi-Rho, jeden z najstarszych używa-
nych przez chrześcijan

zmarłych znaleźć można w bardzo 
wielu pismach wczesnochrześcijań-
skich. Tertulian, który żył w latach 
155 – 240, pisze o takiej modlitwie 
wielokrotnie. w de Corona Militis 
(„o żołnierskim wieńcu”) można ją 
znaleźć przy okazji zwyczajów zwią-
zanych z chrztem. wspomniana jest  
tam tradycja ofiary za zmarłych, któ-
rą składała osoba nowoochrzczona. 
w de exhortatione Castitatis („za-
chęta do czystości”) pisze o modli-
twach za zmarłą żonę. arnobiusz              
z sikka (urodzony w ii w.) w dziele 
adversus gentes („przeciw poga-
nom”)  mówi o „modlitwie zanoszo-
nej do Boga najwyższego,  w której 
prosimy o pokój i wybaczenie dla 
posiadających władzę, dla żołnierzy,  
królów, przyjaciół, wrogów, dla tych 
wciąż żyjących i tych uwolnionych              
z więzów ciała”. Św. Cyprian (żył w i 
połowie iii w.) pisał do korneliusza, 
że ich modlitwy za siebie nawzajem 
powinny być kontynuowane na-
wet wtedy, gdy jeden z nich umrze. 
wszystkie fragmenty dotyczą cze-
goś innego (np. są tekstami apolo-
getycznymi). praktyka wypraszania 
łask dla zmarłych wydaje się czymś 
oczywistym, jasnym, co nie wymaga 
komentarza niezależnie od kontek-
stu dzieła, można zatem domniemy-
wać, że modlitwa za zmarłych znana 
była chrześcijanom w zasadzie od 
czasów biblijnych i prawdopodobnie 
była kontynuacją żydowskich prak-
tyk.

we wszystkich znanych nam dzi-
siaj liturgiach pierwszych chrześci-
jan, czy to katolickich czy monofi-
zyckich, napisanych po koptyjsku, 
łacinie lub greką, znajdują się mo-
dlitwy za zmarłych, prośby o pokój 
dla nich, o światło itp. wspomnienie 
tych, którzy odeszli było i jest nadal 
częścią obrzędów kościoła.

Jak więc współcześnie należy mo-
dlić się za zmarłych? pragnąłbym 
przytoczyć instrukcję liturgiczno-
duszpasterską episkopatu o pogrze-
bie i modlitwach za zmarłych z roku 
1978. należy modlić się nie „za 

duszę zmarłego”, lecz po prostu za 
zmarłego, bowiem to cały człowiek, 
z ciałem i duszą, został odkupiony 
przez Chrystusa. nie powinniśmy 
się również modlić „za dusze, za 
które nikt się nie modli”, ponie-
waż w każdej Mszy św. i w liturgii 
godzin polecamy Bogu wszystkich 
zmarłych. Jeśli chcemy podkreślić                                 
w sposób szczególny ludzi opusz-
czonych, można użyć zwrotów np. 
„za których nie modli się rodzina”, 
„za tych, którzy najbardziej potrze-
bują modlitwy”. o grobach i cmen-
tarzach instrukcja mówi, co nastę-
puje: wiernym należy doradzać 
umieszczanie na grobach symbolów 
zmartwychwstania i życia wieczne-
go, oraz napisów wziętych z pisma 
świętego i starochrześcijańskiej tra-
dycji np. „nn oczekuje zmartwych-
wstania”, „Żyj w panu”, „Żyj w panu 
i wstawiaj się za nami” itp.

napisy ryte na grobach chrześci-
jan to nie jedyne starożytne  mo-
dlitwy za tych, którzy odeszli. 
Choć w zachowanej literaturze nie 
znajdziemy konkretnych słów, to 
jednak wzmianki o modlitwie za 
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PielgrzyMKA
ks. konrad zawłocki

parafialna pielgrzymka śladami męczeńskiej śmierci błogosłaWionego księdza 
jerzego popiełUszki odbyła się W zeszłą sobotę, 24 października. osób było nie-
Wiele, ale przeżycia ogromne.

wyruszyliśmy z warszawy 
o godz. 7.00. 

podziwiając piękno 
złotej polskiej jesieni pędząc auto-
stradami a2 i później a1 dojecha-
liśmy do włocławka. pierwszym 
miejscem naszej zadumy była tama 
na zalewie włocławskim skąd zo-
stało wyłowione zmasakrowane cia-
ło ks. Jerzego. Tam pomodliliśmy 
się słowami Litanii do Błogosła-
wionego księdza Jerzego Popiełuszki                                
i powspominaliśmy, co każdy z nas 
o nim wiedział…

następnie pojechaliśmy do ko-
ścioła parafialnego, swoimi gra-
nicami przylegającego do wisły                         
i wspomnianej tamy. Jest to kościół 
pod wezwaniem Matki Bożej Fa-
timskiej, a jednocześnie sanktu-
arium Męczeńskiej śmierci bł. ks. 
Jerzego. Mieści się tam piękne i no-

woczesne muzeum multimedialne, 
w którym na nowo przeżywaliśmy 
nauczanie i śmierć ks. Jerzego, sły-
sząc jego głos, oglądając na wielkich 
ekranach wspomnienia z jego życia 
oraz stając się świadkami prześla-
dowań i morderstwa. Muzeum zo-
stało otwarte w czerwcu tego roku 
i gorąco zachęcam do odwiedzenia 
go, bo warto. przy relikwiach stoją-
cych na ołtarzu celebrowaliśmy eu-
charystię, a następnie każdy z nas 
z wielką czcią ucałował relikwie, 
przywołując wstawiennictwa i opie-
ki Błogosławionego.

w drodze powrotnej z włocław-
ka zatrzymaliśmy się w kutnie 
w parafii św. Jadwigi królowej, w 

której posługuje 

nasz niedawny rezydent – ks. Józef 
petrynowski. zostaliśmy przez nie-
go oprowadzeni po nowo wybudo-
wanym kościele, a następnie ugosz-
czeni na plebanii.

następnie nawiedziliśmy sanktu-
arium Matki Bożej niepokalanej 
wszechpośredniczki Łask oraz św. 
ojca Maksymiliana Marii kolbego                                                                            
w niepokalanowie, zaś nasz piel-
grzymi szlak zakończyliśmy mo-
dlitwą u grobu błog. ks. Jerzego 
w parafii św. stanisława kostki na 
Żoliborzu. 

zgodnie z przewidywaniami do 
naszej parafii powróciliśmy około 
godz. 19.00.
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małe co nieco

UDZIEC BARANI NA DZIKO
dziś proponUję baraninę - mój UlUbiony gatUnek mięsa, W polsce niestety bardzo 
niedoceniany. najlepsza jest Właśnie jesienią, kiedy dobrze odżyWione oWce Wra-
cają z hal do zagród W dolinach. jednak to mięso, na którego przygotoWanie 
trzeba mieć czas, nie spieszyć się, bo piecze się kilka godzin i trzeba je co jakiś czas 
odWracać. 

Składniki: 1 udziec barani bez kości (ok. 2,5-3 kg), 
2 cebule, 1 główka czosnku, 50 g słoniny (najlepiej 
zamrożonej, łatwiej się kroi), 100 ml czerwonego 
wytrawnego wina, smalec do smażenia

Marynata: 1,5 szklanki octu, 3 liście laurowe, kilka 
ziaren czarnego pieprzu, kilka ziaren ziela angiel-
skiego, kilka ziaren jałowca, 1 łyżeczka suszonego 
cząbru.
ocet zagotować wraz z przyprawami i zostawić do 
ostygnięcia.

Mięso umyć, obrać z błon i odkroić nadmiar tłusz-
czu. Czosnek obrać, podzielić na ząbki, zaś każdy 
ząbek przekroić na pół. słoninę pokroić w cien-
kie słupki o wysokości ok. 2 cm. nakłuć mięso                              
i naszpikować je na przemian słoniną i czosnkiem. 

Cebulę obrać i pokroić w plasterki. obłożyć mięso cebulą i umieścić w ostudzonej marynacie. odstawić do lodówki na co 
najmniej dobę, a optymalnie na 2-3 dni.
po upływie odpowiedniego czasu wyjąć mięso z marynaty i zdjąć z niego cebulę (cebulę zostawić). obsmażyć na niewiel-
kiej ilości smalcu z obu stron, następnie przełożyć do brytfanny, dodać odłożoną wcześniej cebulę i podlać niewielką ilością 
wody. piec w piekarniku w temperaturze 180o C. gdy mięso nieco zrumieni się na górze, polać je czerwonym winem i piec 
dalej przez ok. 4,5 godz. - do momentu, aż będzie całkiem miękkie, polewając wytworzonym sosem, a także przewracając 
na drugą stronę raz na jakiś czas, by mięso nie przypiekło się za bardzo. upieczoną baraninę pokroić w plastry.

Więcej przepisów znajdą Państwo na moim blogu kulinarnym: www.pocztowkizkuchni.blogspot.com.
I.Z.

dO zOBAczeNiA, dO USŁySzeNiA

5 listopada, godz. 19.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 5 zł
„Mama” - film w reżyserii Xaviera dolana, laureat nagrody specjalnej Jury na Festiwalu Filmowym 
Cannes w 2014
7 listopada, godz. 11.00, sala koncertowa art.Bem, wstęp wolny
„iwan Carewicz i szary wilk” - rosyjski film animowany
7 listopada, godz. 11.00, klub karuzela, wstęp wolny
„autografy muzyczne Chopina jako źródło informacji o procesie twórczym i intencjach kompozytora” 
- wykład dr hab. zofii Chechlińskiej
8 listopada, godz. 10.00-12.00, klub karuzela, wstęp wolny
warsztaty śpiewu tradycyjnego - laboratorium projektów osiedla „przyjaźń”
8 listopada, godz. 11.30 i 13.00, sala koncertowa art.Bem, bilety 10 zł
„o królewnie, strachu i wróblach na dachu” - teatralny poranek bajkowy
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Grupy parafialne

Krąg biblijny dla dorosłych
pn.  po Mszy św. o 18.00 - ks. Mariusz Bagiński

Koło Żywego Różańca
I niedz. miesiąca, godz. 16.00 - ks. proboszcz

Kręgi Domowego Kościoła
- spotkania formacyjne dla rodzin 

ks. Konrad i ks. Mariusz
Grupa modlitewna o. Pio
II wt. miesiąca godz. 19.00
Parafialny zespół Caritas

spotkania: I pn. miesiąca po Mszy św. o 18.00
dyżury Caritas:
wt.  17.00-19.00

czw. 10.00-12.00
Prezes – p. Barbara Tywonek

Opiekun – ks. Konrad
Nr konta: 54 1240 2034 1111 0010 1985 5843

Grupa studencka
wt.  godz. 20.00  – ks. Konrad
Studencki zespół muzyczny

niedz, godz. 18.00 - ks. Konrad Zawłocki
Ministranci i lektorzy

wt.  godz. 19.00 - ks. Mariusz Bagiński
Skauci Europy

Dziewczynki 8 – 12 lat: Aneta Kostro – tel. 502 214 
006, kostro.aneta@gmail.com;

Dziewczynki 12 – 16 lat: Zofia Tranda – 695 091 
304, zosia.tranda@gmail.com; 

chłopcy 8-12 lat, Arkadiusz Włodarczyk: 
arek_wlodarczyk@op.pl

Scholka dziecięca
śr. godz. 17.45,  p. Joanna Kiełczewska-Włodarczyk

„Przyjaciele Oblubieńca”
środa godz. 19.00 - ks. Konrad

Spotkania dla ojców
I poniedziałek miesiąca godz. 19.30 - ks. Konrad

Msze święte w naszej parafii
NIEDZIELE

7.00, 8.30, 10.00
11.30 (z udziałem dzieci)

13.00, 16.00, 18.00
20.00 (studenci)

DNI POWSZEDNIE
7.00, 7.30, 18.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Piątek po Mszy św. wieczornej do godz. 21.00

Niedziela – po Mszy św. o 20.00
KanCeLaria

poniedziałek – piątek: 16.00-17.30, 
tel. 664-10-99; fax 665-26-26

dyżury:
poniedziałek - ks. proboszcz

wtorek, czwartek - ks. Mariusz
środa, piątek -ks. Konrad

ks. jan pOpieL – proboszcz, tel. 665-19-71, 
xjan@poczta.fm

ks. Mariusz Bagiński – wikariusz, tel. 666-52-63
ks. Konrad zawłocki – wikariusz, tel. 666-52-64
ks. Grzegorz Mencel – rezydent, tel. 666-52-65

KOntO BUDOwY KOśCiOŁa 
31 1240 2034 1111 0000 0308 3439

intencje mszalne
2 listopada – poniedziałek:

7.00: śp. wojciech stefaniak – 2 greg.;
8.30: śp. Teodora, Jadwiga, wacław, Henryk, Janusz, Maria, 
 c.r. Jarczewskich, Czerwińskich, kszczotków;
10.00: śp. Maria, konrad i lech kwiecień;
17.00: śp. paweł zieliński;
18.00: w int. zmarłych;

3 listopada – wtorek:
7.00: śp. wojciech stefaniak – 3 greg.;
7.00: śp. antonina wojtkowska – 11 r.śm., zygmunt, Jan, 
 waleria wojtkowscy, eugeniusz Rybak, stanisław Bogucki;
7.30: śp. Jan dębski – 5 r.śm.;
7.30: w dniu imienin sylwii o dary ducha Św. na drodze do świętości;
18.00: śp. aleksander grodzki – 27 r.śm.;

4 listopada – środa:
7.00: śp. wojciech stefaniak – 4 greg.;
7.00: za dusze czyśćcowe;
7.30: śp. władysław i kazimierz;
7.30: śp. genowefa i wacław Tuwalscy;
18.00: nowenna do Matki Bożej nieustającej pomocy;

5 listopada – czwartek:
7.00: o Boże błog. i potrzebne łaski dla aleksandry i pawła;
7.00: dziękczynna;
7.30: śp. zofia Bielacka – 11 r.śm., Józef, Maria, władysław;
7.30: śp. genowefa i wacław Tuwalscy;
7.30: za dusze czyśćcowe;
18.00: śp. wojciech stefaniak – 5 greg.;

6 listopada – piątek:
7.00: ………………………………;
7.30: ………………………………;
17.00: śp. genowefa i wacław Tuwalscy;
18.00: śp. wojciech stefaniak – 6 greg.;

7 listopada – sobota:
7.00: śp. wojciech stefaniak – 7 greg.;
7.00: śp. władysława Marczewska;
7.30: śp. genowefa i wacław Tuwalscy;
8.00: kręgi Żywego Różańca;
13.00: ślub: aleksandra i andrzej;
18.00: śp. wacław wróblewski;

8 listopada – niedziela:
7.00: śp. Maria – 10 r.śm.; 
8.30: o Boże błog. i łaski oraz życie ewangelią dla Roberta, zuzanny,  
 alicji i andre;
10.00: śp. Halina, adolf wicińscy, dusze w czyśćcu cierpiące 
 oraz o Boże błog. dla c.r. zawadka i jej dobroczyńców;
11.30: śp. Bohdan, Maria, zygmunt popławscy, Helena, 
 Jan szelenbaum;
13.00: w int. parafian;
16.00: śp. wojciech stefaniak – 8 greg.;
18.00: śp. stefan, natalia kazimierscy, Maria kornatowska, 
 Ryszard Śpiewak – 23 r.śm.;
20.00: śp. genowefa i wacław Tuwalscy;
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PISMO REDAGUJE ZESPÓŁ Z PARAFII ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY  POD OPIEKĄ KS. KONRADA ZAWŁOcKIEGO
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania koniecznych zmian  w  publikowanych tekstach. 

Kwestie merytoryczne pozostawiamy rzetelności autorów.
oprawa graficzna i skład - Jacek Owczarz

adres redakcji: redakcjaskala@gmail.com

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego…” (Mt 28, 19)

Do wspólnoty Kościoła, przez chrzest święty, zostały włączone dzieci:

Sakrament chrztu świętego

alicja zofia Chmielewska; alicja prejzner; nikola kiryczuk;
alina Hanna olszewska; apolonia Marta goral; 

zofia Maria włodarczyk; Julia niedzielska; patrycja Ciołek; 
nadia korneć; ksawery Marek korneć; Tomasz piotr sadowski;

OgłOszenia duszpasterskie
1 lIStOPAdA 2015 - UrOCZYStOŚć WSZYStKICh ŚWIętYCh

1. dziś obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świę-
tych. W naszym kościele Msze św. będą odprawiane                                                                                                               
o godz.: 700, 830, 1000, 1130, 1300, 1800 i 2000.  w tę uroczy-
stość uwielbiamy Boga w jego świętych – w ludziach, któ-
rzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom.
2. Jutro,  2 listopada przypada Wspomnienie Wszyst-
kich Wiernych zmarłych, czyli tzw. dzień zaduszny. 
W naszym kościele tego dnia Msze św. będą odprawia-
ne o godz.: 700, 830, 1000, 1700 – z udziałem dzieci i o godz. 
1800 w intencji naszych zmarłych.
3. Procesje żałobne z wypominkami za naszych zmarłych 
będą odprawiane 
     1 listopada po Mszy św. o godz. 2000                                                                                                                                 
   i 2 listopada po Mszy św. o godz. 1800.             
                                                         
4. Pamiętajmy, że przez pierwszych osiem dni listopada, 
duszom w czyśćcu cierpiącym możemy ofiarować wielki 
dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza 
i zmówienie modlitwy w ich intencji, oraz spełnienie po-
zostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcają-
cej, brak przywiązania do grzechu, przyjęcie Komunii św., 
odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez 
Ojca Świętego.

5. w zakrystii naszego kościoła, a w tygodniu również 
w kancelarii, przyjmujemy na wypominki listopadowe i 
roczne. w listopadzie polecamy Bogu naszych zmarłych 
podczas procesji żałobnych 1 i 2 listopada, jak również w 
dni powszednie po Mszy wieczornej odmawiając róża-
niec.  
          przez cały rok w poniedziałki po ii niedzieli miesiąca 
o godz. 1800 sprawowana  jest Msza św. za zmarłych pole-
canych w rocznych wypominkach parafialnych.   
pamiętajmy, że pięknym darem serca człowieka wierzące-
go jest Msza św. ofiarowana w intencji zmarłych, którzy 

liczą na nasze modlitewne wstawiennictwo.   
6. w naszym kościele można również zamawiać Msze św.  
gregoriańskie. Jest to cykl  Mszy św. odprawianych przez 
30 kolejnych dni w intencji osoby zmarłej dla uzyskania 
odpustu zupełnego.
7. w tym tygodniu przypada i Piątek i i Sobota miesią-
ca. Spowiedź podczas każdej Mszy św. W i Piątek po 
Mszy wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu 
do godz. 2100, o godz. 2030 odśpiewamy Nieszpory o Naj-
świętszym Sakramencie. W  i Sobotę miesiąca o godz. 
800 różaniec i Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi. 

w pierwszy piątek miesiąca kapłani odwiedzają chorych, 
do których udają się z najświętszym sakramentem. ad-
resy osób chętnych do skorzystania z takiej posługi można 
zgłaszać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

8. za tydzień ofiary złożone na tacę będą przeznaczone na 
budowę nowego kościoła.

za tydzień 8 listopada zapraszamy na rodzinne Świętowa-
nie Niedzieli. Rozpoczniemy je Mszą św. o godz. 11:30, 
a po niej zapraszamy do sali nad kaplicą - dla dzieci gry, 

zabawy i zajęcia plastyczne a Rodziców w tym czasie zapra-
szamy do udziału w krótkich warsztatach na temat rOlA 
OjcA - poznaj swoje słabe i mocne strony. Jak żona może 

wspierać swojego męża w byciu dobrym ojcem?


