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SKAŁA

MODLITWA 
ZA ZMARŁYCH

OTO SŁOWO PANA
Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Albowiem Syn 
Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. (Łk 19, 10).

Cóż za wspaniałe i przedziwne spotkanie opisuje dziś 
święty Łukasz. Zacheusz wychodzi na spotkanie z Jezusem. 
Pokonuje przeciwności i swoje ograniczenia. Wykracza poza 
poczucie wstydu i bariery „co sobie ludzie o mnie pomy-
ślą…”, gdy wspina się na drzewo, aby móc ujrzeć Mesjasza.

Jezus zauważa Zacheusza i jego determinację. Nawiązuje 
z nim relację i wprasza się niejako do jego domu w gościnę. 

Celnik z pośpiechem schodzi z drzewa i przyjmuje Gościa 
rozradowany. Co więcej… Pod wpływem kontaktu z Jezu-
sem przemienia swoje postępowanie i biednym rozdaje po-
łowę swego majątku, a pokrzywdzonym zwraca poczwórnie. 
(Por. Łk 19, 8). 

Jezus docenia gest nawróconego i przyjmuje jego szczerą 
przemianę serca.

Postawa Zacheusza jest idealnym przykładem dla nas:
• abyśmy nie wstydzili się Jezusa i nie pozwalali się ograni-

czać opiniami innych ludzi
• abyśmy byli szczerzy i otwarci na Bożą łaskę podczas 

swego nawracania się
• abyśmy potrafili dzielić się swoimi dobrami z bliźnimi
• abyśmy chcieli zadośćuczynić pokrzywdzonym przez nas, 

wypełniając piąty warunek sakramentu pokuty i pojednania
• abyśmy odważnie kroczyli drogą zbawienia.

Jezu… Daj nam szczerą łaskę przemiany serca…

ks. Konrad
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EWANGELIA NA CO DZIEŃ
3 listopada  2019 -  XXXI Niedziela Zwykła   
(Łk 19, 1-10) 

4 listopada 2019 - poniedziałek
wspomnienie obowiązkowe św. Karola Boromeusza
(Łk 14, 12-14) 
Jezus powiedział do przywódcy faryzeuszów, który Go zapro-
sił: "Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich 
przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, 
aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz 
kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chro-
mych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie 
mają czym się tobie odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz 
przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych". 

5 listopada 2019  - wtorek
dzień powszedni
 (Łk 14, 15-24) 
Gdy Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiesiadników 
rzekł do Niego: "Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w króle-
stwie Bożym". Jezus mu odpowiedział: "Pewien człowiek wy-
prawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadszedł czas uczty, 
posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: „Przyjdźcie, 
bo już wszystko jest gotowe”. Wtedy zaczęli się wszyscy jed-
nomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: „Ku-
piłem pole, muszę wyjść, aby je obejrzeć; proszę cię, uważaj 
mnie za usprawiedliwionego”. Drugi rzekł: „Kupiłem pięć par 
wołów i idę je wypróbować; proszę cię, uważaj mnie za uspra-
wiedliwionego”. Jeszcze inny rzekł: „Poślubiłem żonę i dla-
tego 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: „Pa-
nie, 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 powiadani 
wam: Żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosz-
tuje mojej uczty”. 

6 listopada 2019 - środa
dzień powszedni
(Łk 14, 25-33) 
Wielkie tłumy szły z 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 i siebie same-
go, 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, a nie ob-
licza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej gdyby za-
łożył 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 roz-
waży, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, 
który z dwudziestu 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".

7 listopada 2019 - czwartek
dzień powszedni
(Łk 15,1-10) 
Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go 

słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten 
przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wte-
dy następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec,  
a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewię-
ciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją 
znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; spra-
sza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: "Cieszcie się ze mną, bo 
znalazłem owcę, która mi zginęła". Powiadani wam: Tak samo 
w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się 
nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, 
którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta 
mając dziesięć drachm zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala 
światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znaj-
dzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: 
"Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam". 
Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych 
z jednego grzesznika, który się nawraca”.

8 listopada 2019 - piątek
dzień powszedni
(Łk 16,1-8) 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Pewien bogaty człowiek 
miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego ma-
jątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: "Cóż to słyszę o to-
bie? 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 pozbawia 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 pierw-
szego: "Ile jesteś winien mojemu panu?" Ten odpowiedział: 
"Sto beczek oliwy". On mu rzekł: "Weź swoje zobowiązanie, 
siadaj prędko i napisz pięćdziesiąt". Następnie pytał drugiego: 
"A ty ile jesteś winien?" Ten odrzekł: "Sto korców pszenicy". 
Mówi mu: "Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt" 
Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo 
synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi 
podobnymi sobie niż synowie światła”. 

9 listopada 2019 - sobota
Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 
( J 2,13-22) 
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jero-
zolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, 
baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów. 
Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał 
wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał mo-
nety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprze-
dawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu 
mego Ojca targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, 
że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”. W odpo-
wiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wy-
każesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?”. Jezus dał im 
taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach 
wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzie-
ści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w prze-
ciągu trzech dni?”. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy 
zatem zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że 
to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. 

Strona 2
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PARAFIALNE 

Początkowe dni listopada i przeżywane w liturgii Kościoła 
wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych mobilizują nas 
do refleksji nad życiem i śmiercią, nad przemijaniem i celem 
ludzkich zmagań.

Odprawiamy Msze święte, które ofiarujemy za bliskich 
naszym sercom zmarłych, modlimy się również prywat-
nie, odwiedzamy cmentarze i groby, zamawiamy wypo-

minki i prosimy o modlitwę kapłanów, a wszystko to w tym celu, 
aby spieszyć z pomocą tym, którzy sami sobie nie są w stanie już 
w żaden sposób pomóc.

W naszej parafialnej wspólnocie gorącą modlitwą otaczamy 
zmarłych. Jest to powinność i obowiązek każdego człowieka, 
który kocha i tęskni za swoimi bliskimi, którzy zakończyli już 
ziemską wędrówkę.

Możliwości mamy wiele… Zazwyczaj pamiętamy o roczni-
cach śmierci i imieninach naszych zmarłych i prosimy wówczas 
dla nich o odprawienie Mszy świętej w intencji przebłagalnej za 
grzechy, z prośbą o Boże miłosierdzie i o szczęśliwą wieczność. 
Możemy zamówić Msze święte „Gregoriańskie” – jest to cykl 
30 Mszy świętych odprawianych w intencji konkretnej osoby 
zmarłej przez kolejne 30 dni, aby wyprosić u Boga łaskę odpu-
stu zupełnego dla jej duszy.

Możemy wyrazić swoją pamięć i miłość do bliskich zmar-
łych poprzez tzw. wypominki – jest to modlitwa wspólnoty 
Kościoła pod przewodnictwem kapłana za naszych zmarłych. 
Może dziwiliśmy się widząc księdza siedzącego przy stoliku 
na cmentarzu i zapisującego imiona i nazwiska zmarłych… 
W naszej parafii są trzy rodzaje wypominków: 

1. jednorazowe czytane podczas procesji żałobnych 1 i 2 
listopada;

2. miesięczne – modlitwa różańcowa w intencji zmarłych 
po wieczornej Eucharystii w dni powszednie listopada po-
łączona z wyczytywaniem ich imion i nazwisk;

3. roczne – czytane imiona i nazwiska zmarłych i Eucha-
rystia w ich intencji w poniedziałki po 2 niedzieli każdego 
miesiąca przez cały rok.

Nie zapominajmy o bliskich nam zmarłych z rodziny,  
o naszych przyjaciołach lub sąsiadach, o obrońcach naszej 
Ojczyzny, o naszych dobroczyńcach, opiekunach, wy-
chowcach, nauczycielach, kapłanach oraz o wszystkich 
duszach czyśćcowych, gdyż nie mamy pewności, kto tej 
naszej modlitwy najbardziej pragnie i kto na nią oczekuje.

Oby i za nas miał kto się modlić, gdy my staniemy po 
drugiej stronie życia, za granicą śmierci, na progu wiecz-
ności…

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie,  
a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpo-
czywają w pokoju wiecznym. Amen.

ks. Konrad

MODLITWY 
ZA ZMARŁYCH
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1 i 2 LiSTOPADA
1-2 XI 1939. 
W dniach Wszystkich Świętych i Za-

duszek ludność zapaliła tysiące świateł na 
grobach poległych w oblężeniu Warszawy 
pochowanych na wszystkich większych pla-
cach i skwerach, m. in. na pl. Trzech Krzyży, 
na pl. Grzybowskim, a nawet w Al. Jerozo-
limskich przy Marszałkowskiej.

1-2 XI 1940. 
Dni Wszystkich Świętych i Zaduszek 

upłynęły w nastroju głębokiej żałoby. Bar-
dzo nieznaczny ruch na mieście. Udekoro-
wano kwiatami i świeczkami Grób Niezna-
nego Żołnierza, pomnik Sapera oraz inne 
groby i pomniki żołnierskie w Warszawie. 
Przy pomniku Lotnika na pl. Unii Lubel-
skiej policja niemiecka niszczyła z pasją 
lampki i kwiaty.

1-2 XI 1941. 
Ludzie tłumnie gromadzą się na cmen-

tarzach. Zgodnie z zarządzeniem Niemców  
święto Wszystkich Świętych przypadające 
w sobotę jest normalnym  dniem pracy. „Ze 
względu na wymagania gospodarki wojen-
nej przenosi się w tym roku Dzień Wszyst-
kich Świętych (1 listopada) jako państwowy 
dzień świąteczny […] na następną niedzielę 
dnia (2 listopada). Uroczystości kościelne 
należy przełożyć na tę niedzielę.

 Światła nagrobkowe palić wolno tylko do 
godz. 19 ze względu na przepisy o zaciem-
nianiu miasta.”

1 XI 1942. 
W dniu Wszystkich Świętych urucho-

miono obok normalnych linii 12, 21, 26 
kursujących na Bródno dodatkowe wozy 26 
z zielonym pasem na trasie plac Unii Lubel-
skiej, Al. Ujazdowskie, Nowy Świat, Most 
Poniatowskiego, cmentarz na Bródnie oraz 
trzy linie specjalne bez numeru z pl. Staryn-
kiewicza, pl. Żelaznej Bramy i Grochowa na 
Bródno. Na cmentarz powązkowski kursuje 
oprócz normalnych linii 8 i 10, linia z zielo-
nym pasem, na trasie z pl. Unii Lubelskiej 
do IV bramy cmentarza.

1-2 XI 1943.
 „Święta przeszły względnie spokojnie 

– zapisał Landau. – Chociaż teoretycznie 
święto Wszystkich Świętych jest zniesio-
ne, nastrój panował półświąteczny i sklepy 
były otwarte, ale biura w znacznej części 
były nieczynne. (…) Nawet na cmentarz 
ludzie szli niejako chyłkiem, nie bez niepo-
koju, oczekując jakichś łapanek; i istotnie 
przed cmentarzem na Bródnie pokazała się  
w pewnym momencie policja, otoczy-
ła cmentarz – ale po tym jakoś spokojnie 
odjechała. Na Powązkach był spokój, ale  
i pustka.”

Zespoły Organizacji Małego Sabota-
żu „Wawer” plakatują z okazji Zaduszek 
klepsydrę następującej treści: „Śp. Poległym 

bohaterom, Niezliczonym Męczennikom 
rozstrzelanym na ulicach Warszawy, składa 
hołd oraz za spokój ich dusz wnosi modły 
do Boga Naród”.

Na łamach londyńskiego pisma harcerek 
„Ogniwa” (1950 nr 11) autorka ukrywająca 
się pod pseudonimem Iwa wspominała, że 
wraz z zastępem udały się 1 listopada 1943 
na stoki Cytadeli. Szły po dwie, trzy, aby  
nie zwracać na siebie uwagi. Miały ze sobą 
proporczyki i mapki. Harcerki udekorowa-
ły groby biało-czerwonymi proporczykami, 
pod murem złożyły wiązankę biało-czer-
wonych kwiatów. Na koniec zapaliły lampki. 
„Ich płomień dawał znak, że ktoś czuwa, że 

walcząc dziś o wolność, czcimy pamięć tych, 
którzy o tę samą wolność walczyli kiedyś.

W cichy wieczór listopadowy  1943 roku 
migotały świeczki na cmentarzu warszaw-
skiej Cytadeli. Oddałyśmy cześć poległym 
minutą ciszy, a potem klęknąwszy na roz-
mokłej ziemi zmówiłyśmy „Wieczny Od-
poczynek...”

Mirosława Pałaszewska

Na podstawie: Władysław Bartoszewski, 
1859 dni Warszawy, Kraków 1974 Znak

W OKUPOWANEJ WARSZAWiE
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TAJEMNICE CHWALEBNE
ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE

1. TAJEMNICA CHWALEBNA  
– ZMARTWYCHWSTANIE  

PANA JEZUSA 
Po upływie szabatu, o świcie pierwszego 

dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena  
i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpi-
ło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł 
Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął ka-
mień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak 
błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. 
Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy  
i stali się jakby martwi. Anioł zaś przemówił 
do niewiast: „Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, 
że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma 
Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. 
Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał.  
A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: 
Powstał z martwych i oto udaje się przed 
wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co 
wam powiedziałem”. Pośpiesznie więc odda-
liły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, 
i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto 
Jezus stanął przed nimi, mówiąc: „Witajcie!” 
One podeszły do Niego, objęły Go za nogi 
i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: 
„Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim 
braciom: niech udadzą się do Galilei, tam 
Mnie zobaczą”. (Mt 28, 1-10) 

2. TAJEMNICA CHWALEBNA  
– WNIEBOWSTĄPIENIE  

PANA JEZUSA 
A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął 

pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam!” 
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że 
widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Cze-
mu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości 
budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na 
moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się 
Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani 
kości, jak widzicie, że Ja mam”. Przy tych sło-
wach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy 
oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli 
zdumienia, rzekł do nich: „Macie tu coś do 
jedzenia?” Oni podali Mu kawałek pieczonej 
ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł 
do nich: „To właśnie znaczyły słowa, które 
mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: 
Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest 
o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków  
i w Psalmach”. Wtedy oświecił ich umysły, 
aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: „Tak jest 
napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego 
dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszo-
ne będzie nawrócenie i odpuszczenie grze-
chów wszystkim narodom, począwszy od Je-

ruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja 
ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś 
pozostańcie w mieście, aż będziecie przyoble-
czeni w moc z wysoka”. Potem wyprowadził 
ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił 
ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi 
i został uniesiony do nieba.  (Łk 24, 36–51) 

3. TAJEMNICA CHWALEBNA  
– ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

 
Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdzie-

siątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym 
samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba 
szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, 
i napełnił cały dom, w którym przebywali. 
Ukazały się im też jakby języki z ognia, któ-
re się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął 
[jeden]. I wszyscy zostali napełnieni Duchem 
Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, 
tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali 
wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszyst-
kich narodów pod słońcem. Kiedy więc po-
wstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumie-
li, bo każdy słyszał, jak [tamci] przemawiali  
w jego własnym języku.  (Dz 2, 1-6)

 
4. TAJEMNICA CHWALEBNA  

– WNIEBOWZIĘCIE MARYI 
Wtedy rzekła Maryja: 
„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch 

mój w Bogu, moim Zbawcy. 
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. 
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd 

wszystkie pokolenia, 

gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszech-
mocny; a święte jest Jego imię – 

i miłosierdzie Jego z pokoleń na pokolenia 
dla tych, co się Go boją. [...]”.  (Łk 1, 46–50) 

5. TAJEMNICA CHWALEBNA 
– UKORONOWANIE MARYI NA 

KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI
Potem wielki znak ukazał się na niebie: 
Niewiasta obleczona w słońce, 
i księżyc pod jej stopami, 
a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. 
A jest brzemienna. 
I woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. 
I inny znak się ukazał na niebie: 
Oto wielki Smok barwy ognia, 
mający siedem głów i dziesięć rogów – 
a na głowach jego siedem diademów. 
A ogon jego zmiata trzecią część gwiazd 

nieba: i rzucił je na ziemię. 
I stanął Smok przed mającą rodzić Niewia-

stą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej Dziecię. 
I porodziła Syna – Mężczyznę, który 

wszystkie narody będzie pasał rózgą żelazną 
I zostało uniesione jej Dziecię do Boga i do 

Jego tronu.
(Ap 12, 1-5)

Przedruk: https://stacja7.pl/wp-content/
uploads/2016/10/Tajemnice-Chwalebne-
-Fragmenty-biblijne.pdf (29 IX 2019)
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CO NAM MÓWIĄ ŚWIĘCI?

BŁOGOSŁAWIONY KSIĄDZ
WINCENTY MATUSZEWSKI

Ksiądz Wincenty Matuszewski uro-
dził się 3 marca 1869 r. w Woli Chruściń-
skiej, wsi położonej ok. 12 km na północ 
od Kutna, ówcześnie należącej do gu-
berni warszawskiej, która była częścią 
Imperium Rosyjskiego. Był synem Józe-
fa i Józefy z domu Strużyńskiej. Ukoń-
czył Wyższe Seminarium Duchowne we 
Włocławku. Święcenia przyjął 17 lutego 
1895 r. z rąk bpa Aleksandra Kazimierza 
Bereśniewicza, który pełnił funkcję or-
dynariusza diecezji kujawsko–kaliskiej. 
Pracę duszpasterską rozpoczął w para-
fii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego  
w Widawie.  Po roku został przeniesiony 
do parafii pw. św. Jadwigi w Nieszawie, 
gdzie pełnił obowiązki proboszcza.

Od 1901 r. pracował jako wika-
riusz parafii pw. św. Zygmunta 
w Częstochowie, a od 1906 r. był 

administratorem parafii pw. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Ostrowąsie 
na Kujawach, która słynęła z cudownego 
obrazu Pani Kujaw. W roku 1909 r. ks. 
Matuszewski jako administrator trafił do 
parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Moszczenicy. Rozpoczął remont 
kościoła i budynków kościelnych - zo-
stała otynkowana nowa plebania, ogro-
dzono teren cmentarza kościelnego koli-

stym murem, powiększono  
i ogrodzono cmentarz grze-
balny, zbudowano dom lu-
dowy i ochronkę, a przede 
wszystkim zakupiono ołtarz 
główny do kościoła i ołtarz 
do kaplicy Matki Bożej. 

W roku 1918 ks. Win-
centy po raz kolejny został 
przeniesiony na parafię 
pw. Opieki Matki Bożej  
w Osięcinach w pobliżu 
Brześcia Kujawskiego. Pa-
rafianie wspominali go jako 
gorliwego kapłana, cenione-
go kaznodzieję i spowiedni-
ka. Był katechetą oraz ho-
norowym prezesem Straży 
Ogniowej w Osięcinach  
i członkiem miejscowej 
Rady Gminy. Przez pe-
wien czas był też prezesem 
rady nadzorczej spółdziel-
ni „Jutrzenka”. Ks. Ma-
tuszewskiego szanowali 
przedstawiciele miejscowej 
wspólnoty Żydów oraz oko-
liczni Niemcy. Prowadził 
Katolickie Stowarzysze-
nie Młodzieży. Od 1932 r. 

z racji pogarszającego się stanu zdrowia 
otrzymał do pomocy wikariusza. Od 1936 
r. był nim ks. Józef Kurzawa. 

Ks. Matuszewski pełnił rozmaite 
funkcje we włocławskiej Kurii Bisku-
piej, pomagając biskupom w zarządzaniu 
diecezją. Należał do składu rady Probosz-
czów-Konsultorów, czyli Kolegium kon-
sultorów oraz komisji Deputatów do Za-
rządu Dóbr Seminarium Duchownego. 
W 1939 r. został wyróżniony godnością 
honorowego kanonika kolegiaty kaliskiej, 
dziś sanktuarium  św. Józefa w Kaliszu.

Po wybuchu II wojny światowej Niem-
cy zajęli 10 września 1939 r. Osięciny  
i wcielili je bezpośrednio do Rzeszy. Dwa 
miesiące później aresztowano w gronie 22 
zakładników Wincentego Matuszewskie-
go w ramach „Akcji Inteligencja” (niem. 
„Intelligenz aktion”), która miała dopro-
wadzić do eksterminacji polskich inteli-
gentów. Proboszcza szybko wypuszczono 
i obaj kapłani powrócili do pracy duszpa-
sterskiej. 

W lutym 1940 r. komendantem policji 
w Osięcinach został Austriak z katolickiej 
rodziny Johan Pichler, który brał udział 
w mordzie na 8 kapłanach w Piotrko-
wie Kujawskim. Dwa miesiące później 
do Osięcin przybył nowy komisaryczny 
burmistrz i oficer polityczny Ernst Daub. 

Obaj szybko zasłynęli okrucieństwem 
wobec Polaków. W ramach planu reali-
zującego politykę „Ohne Gott, ohne Re-
ligion, ohne Priesters und Sakramenten” 
(pl. „bez Boga, bez religii, bez kapłana  
i sakramentu”) aresztowano wielu kapła-
nów katolickich.

Kapłani w parafii zostali ostrzeżeni, że 
grozi im aresztowanie. Proboszcz Matu-
szewski miał wtedy powiedzieć: „Ja was, 
dzieci, nie opuszczę”. W nocy z 21 na 
22 maja 1940 r. Niemcy przeprowadzili 
przeszukanie plebanii, odjechali niczego 
podejrzanego nie znajdując. Następnej 
nocy, mimo kolejnych ostrzeżeń, kapłani 
nie opuścili parafian, długo w nocy mo-
dlili się.  Około północy do drzwi plebani 
zaczęli dobijać się Pichler i Daub. Naka-
zali duchownym ubrać się i wsiąść do sa-
mochodu. Kierowcą był niejaki Wilhelm 
Fryderyk Haack. Niemcy bili proboszcza, 
ks. Józef stanął w jego obronie i również 
został skatowany. Samochód ruszył w kie-
runku Piotrkowa Kujawskiego. Po drodze 
Niemcy zatrzymali się i wywlekli kapła-
nów na pole z dala od domostw pomiędzy 
wsiami Samszyce a Witowo w odległości 
ok. 5-6 km od Osięcin. Obu zastrzelono. 
Rankiem 24 maja w przydrożnym rowie 
okoliczni mieszkańcy odkryli zmasa-
krowane zwłoki obu księży, obok leżał 
brewiarz ks. Matuszewskiego z tkwiącą  
w nim kulą. Trzy dni później pochowano 
obu duchownych we wspólnej mogile na 
cmentarzu w Osięcinach. 

Grób księży męczenników stał się miej-
scem wielu pielgrzymek, a 24 maja 1988 
r. duchowni z Osięcin zostali nazwani 
„Męczennikami Eucharystii i Jedności 
Kapłańskiej”. W 1990 r. w Osięcinach 
wystawiono pomnik obu kapłanów. 

Wincentego Matuszewskiego i Józe-
fa Kurzawę beatyfikował papież św. Jan 
Paweł II w Warszawie 13 czerwca 1999 
r. w gronie 108 polskich męczenników II 
wojny światowej. 24 maja 2001 r., po eks-
humacji grobu szczątki obu kapłanów zo-
stały przeniesione do kościoła pw. Opie-
ki Matki Bożej w Osięcinach i złożone  
w ołtarzu bocznej kaplicy. W lutym 2007 
r.  obaj zostali ogłoszeni patronami gminy 
Osięciny.

Joanna Matkowska

źródło: http://www.swzygmunt.knc.pl/
SAINTs/HTMs/0524blWINCENTY-
MATUSZEWSKImartyr01.htm
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WYDARZENIE NUMERU

BAL WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH

W ostatnią niedzielę, 27 października 2019 r., 
odbył się w naszej parafii w ramach Rodzinne-
go Świętowania Niedzieli drugi Bal Wszystkich 
Świętych. 

Bal jest organizowany z okazji odbywającej 
się 1 listopada Uroczystości Wszystkich 
Świętych. Chcemy tym samym uzmysłowić 

najmłodszym oraz starszym, czego dotyczy uro-
czystość pierwszolistopadowa. Chcemy wspólnie 
przyjrzeć się Kościołowi triumfującemu, dziękować 
za orędownictwo Świętych w naszych codziennych 
zwykłych potrzebach, zachęcać do naśladowania 
ich postawy życiowej i wreszcie radować się, że 
przed nami również jest otwarta perspektywa Nie-
ba. Bal ma również stanowić pozytywną alternaty-
wę dla zwyczajów halloweenowych, które są coraz 
bardziej obecne w otaczającej nas rzeczywistości.

Bal Wszystkich Świętych i w tym roku spotkał 
się z pozytywnym odzewem. Przybyli mali i duzi 
w przebraniach wybranych Świętych. Nie zabrakło 
patrona naszej parafii – świętego Łukasza Ewange-
listy. „Przybyli” też św. o Pio, a także św. Jan Chrzci-
ciel, św. Faustyna, św. Weronika, św. Agnieszka, św. 
Kinga, św. Marta, św. Cecylia, św. Hiacynta, św. 
Łucja, św. Bernadeta, św. Małgorzata, św. Jadwiga, 
św. Roch, św. Jerzy, św. Krzysztof, św. Ignacy z Loy-
oli, św. Mikołaj, bł. ksiądz Jerzy Popiełuszko i inni. 
Świętym towarzyszyły też Anioły. Przebrane dzieci 
najpierw prezentowały swoje stroje i przedstawiały 
się przechodząc przed drzwi symbolizujące wejście 
do Nieba. Po odśpiewaniu najważniejszej piosenki 
(„Święty uśmiechnięty” Arki Noego), która przy-
pomniała nam wszystkim, że każdy może zostać 
Świętym, był czas na ucztę niebiańską przygoto-
waną z wcześniej przyniesionych smakołyków. Gdy 
już „wszyscy Święci” pokrzepili swoje ciała, rozpo-
częły się konkursy, gry i zabawy. Były kalambury  
o Świętych, gra tematyczna w „czółko” oraz konkurs 
„O jakim Świętym to melodia?”. Dzieciaki chętnie 
brały udział, pokazywały, odpowiadały, zgadywały, 
a także śpiewały piosenki z pokazywaniem. Można 
było stworzyć własną książeczkę o Świętych, kolo-
rując wybrane obrazki oraz ułożyć puzzle. Wszelkie 
zaangażowanie było punktowane i docenione na-
grodą pod koniec balu. Na zakończenie miały miej-
sce tańce, których oczywiście nie mogło zabraknąć.

Dziękujemy współorganizatorom balu i wszyst-
kim uczestnikom za pozytywny odzew i przyby-
cie, przygotowanie strojów, poczęstunku i pomoc  
w sprzątaniu, i za zdjęcia.

Do zobaczenia za rok.

Joanna
fot. Konrad Szczęsny
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31 października, po raz kolejny, odbyła się w naszej 
parafii modlitwa przebłagalna i wynagradzająca za grze-
chy ciemnej nocy. 

Wigilia Wszystkich Świętych, 31 października 
– ta data nie jest przypadkowa. Kościół kato-
licki w tym czasie przypomina nam szczegól-

nie o podstawowym powołaniu człowieka – powołaniu 
do świętości. Bóg nas stworzył z miłości i do miłości. Na 
nowo uświadamiamy sobie prawdę o nieśmiertelnej du-
szy, której celem jest pełne zjednoczenie z Bogiem. Życie 
na ziemi jest tylko „przystankiem” do nieba. Bóg pragnie 
Ciebie w gronie zbawionych. Dlatego posłał nam swoje-
go Syna. „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak 
nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować 
wam miejsce.”  ( J 14, 2). „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. 
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.  
( J 14, 6). Wszystko wydaje się proste, ale…

Szatan, ojciec kłamstwa, przeciwnik Boga i człowie-
ka robi wszystko, by to zaburzyć. On odwraca Boży plan 
względem człowieka. Robi wszystko, by człowieka oddalić 
od Boga, używa przeróżnych sztuczek, pozornie niewin-
nych, aby zwieść duszę ludzką. Wprowadza zamęt i pro-
muje coś całkowicie odwrotnego – śmierć, nienawiść  
i brzydotę. I tym właśnie jest święto Halloween. Ks. Sła-
womir Kostrzewa we Włocławku 14 września br. nazwał 
je „duchową tragedią wielu młodych ludzi”. 

Czy wiesz, że:
1.  Halloween jest świętem pogańskim, pochodzącym  

od starożytnych Celtów zamieszkujących m.in. Wielką 
Brytanię, którzy tego dnia obchodzili święto boga śmierci 
i ciemności?

2. Halloween jest obecnie największym świętem czcicieli 
szatana?

3. W nocy z 31 października na 1 listopada odbywa się 
najwięcej rytuałów satanistycznych podczas, których są 
składane ofiary, również z dzieci?

4. Szatanowi zależy najbardziej na rozpowszechnianiu 
tego kultu wśród dzieci i młodzieży?

Samo Słowo Boże przestrzega nas jednoznacznie w po-
niższych fragmentach: Kpł 19, 25-26; Kpł 19, 31; Pwt 18, 
9-14; Iz 8, 19 oraz Kościół naucza: KKK 2116 i 2117.

Odpowiedziawszy na natchnienie Ducha Świętego ze-
braliśmy się tego wieczoru, by być przy Jezusie i błagać  
w imieniu całego Kościoła o Miłosierdzie dla tych zagu-
bionych duchowo i nieświadomie otwierających się na zło, 
a przede wszystkim o ochronę dzieci i młodzieży przed 
mocami ciemności. Rozpoczęliśmy uroczystą Euchary-
stią o godzinie 18, po której odbyła się procesja kapłana 
z Najświętszym Sakramentem przy zgaszonych światłach 
w kaplicy, w asyście czterech ministrantów niosących 
świece. Chcieliśmy w ten sposób wprowadzić Chrystusa  
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w ciemności tej nocy i wszelkie zaka-
marki naszego życia. Następnie w duchu 
pokutnym odmówiliśmy wspólnie jed-
ną część Różańca – Tajemnice Światła. 
Następnie w modlitwie przebłagalnej 
przepraszaliśmy Pana Jezusa za grzechy 
satanizmu, okultyzmu, spirytyzmu etc. 
Ale również za pychę, egoizm, brak 
wiary, lenistwo... Następnym, bardzo 
istotnym krokiem było wyznanie Je-
zusa jako swojego Pana i Zbawiciela 
nas samych i poszczególnych prze-
strzeni codziennego życia.  Po czym 
odnosząc się do dzienniczka św. sio-
stry Faustyny Kowalskiej błagaliśmy 
Boga o Miłosierdzie. Tę modlitwę 
błagalno – wynagradzającą zakoń-
czyliśmy odśpiewaną Litanią do 
Wszystkich Świętych. Wierząc 
w świętych obcowanie, prosiliśmy 
tych wszystkich, którzy nas po-
przedzili w drodze do domu Ojca, 
o wstawiennictwo i pomoc. Nasze 
wspólne czuwanie zakończyliśmy 
Apelem Jasnogórskim i indywi-
dualnym błogosławieństwem Naj-
świętszym Sakramentem. 

Mimo dużej ilości przeciwności 
i trudności, jakich doświadczy-
liśmy przygotowując tę wspól-
ną modlitwę, jestem ogromnie 
wdzięczna Bogu za to, że daje 
nam szansę i możliwość pro-
wadzenia tak pięknego dzieła 
wynagradzającego. Sam nas 
prowadzi i zaprasza do modli-
twy za innych. Cóż może być 
piękniejszego niż ofiarna mo-
dlitwa, z miłości do drugiego 
człowieka, do Boga, który 
może wszystko?

W pierwszym liście do Te-
saloniczan św. Paweł apostoł 
pisze: „[...] wszystkiego do-
świadczajcie, co dobre, tego 
się trzymajcie. Od wszel-
kiego rodzaju zła z dala 
się trzymajcie. A sam Bóg 
pokoju niechaj was w zu-
pełności poświęci, a cały 
duch wasz i dusza, i ciało 
niech będą zachowane bez 
nagany na przyjście Pana 
naszego, Jezusa Chrystu-
sa". (1 Tes 5, 21 – 23). 

Deus Caritas est.
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Jestem mamą trzech rumianych pociech. Polecam Państwu przepisy  szybkie, 
zdrowe, robione z dziećmi i przede wszystkim jak najbardziej domowe.  
   Jesienny sezon obdarowuje nas jabłkami. Nasi przodkowie jedli jabłka. Potwier-
dzają to wykopaliska w Biskupinie, gdzie odkryto ślady jabłoni rosnących tam ok. 
1600 lat temu. Może dlatego większość z nas tak dobrze je toleruje.   Te owoce, 
szczególnie surowe, są bogate w witaminy i sole mineralne i wpływają korzystnie na 
trawienie. Upieczone w połączeniu z cynamonem dodatkowo nabierają właściwości 
przeciwzapalnych, co przyda się na częste już teraz przeziębienia. 
   W moim domu starsze dzieci obierają jabłka i kroją je w półksiężyce lub w kost-
kę. Młodsze mieszają składniki na ciasto, a następnie ugniatają je. Tak tworzy się 
wspólnota wzajemnej komunikacji. A po przez dotykanie składników odżywczych 
odbywają się ćwiczenia manualne, sensoryczne.  

Przygotować: tortownicę o średnicy 27 cm, papier do pieczenia, piekarnik 180oC

Składniki: 3-4 średnie jabłka, 3 szczypty cynamonu, 1 masło -200 g, 1/2 kg mąki, 
1/2  lub 1 szklanka cukru, 1 cukier waniliowy, 1 jajko

   Jabłka myjemy, obieramy ze skórki, wydrążamy gniazda nasienne i kroimy w półksiężyce lub kostkę. Odstawiamy do miseczki. Masło 
dobrze jest wyjąć wcześniej  z lodówki, aby było miękkie. Tortownicę wykładamy papierem. 
   Mąkę, cukier, masło, jajko i cukier waniliowy mieszamy i ugniatamy, aż powstanie zwarta masa. Masę dzielimy na dwie części. Na spód 
tortownicy wykładamy jedną część ciasta, wygniatając je i uklepując tak, by powstała równomierna zwarta podstawa. Teraz na podstawę 
wykładamy jabłka, posypujemy cynamonem. Drugą część ciasta rozkruszamy na wierzch. Pieczemy ok. 45 min tak, by góra ciasta była 
przyrumieniona. Po upieczeniu ciasto można od razu wyciągnąć z piecyka. Smacznego   
  

mama Monika

MAMY POLECAJĄ

KRUCHA SZARLOTKA

Strona 10

DO ZOBACZENIA, DO USŁYSZENIA
4 listopada, godz. 12.00, sala koncertowa Art.Bem, wstęp wolny
„Szelmostwa Skapena” - spektakl Teatru Montownia według Moliera

4 listopada, godz. 18.30, Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”, wstęp wolny
„Azerbejdżan – perła Kaukazu, kraina wiecznego ognia” – spotkanie z Barbarą Żuchowską

7 listopada, godz. 20.00, sala koncertowa Art.Bem, sprzedaż biletów prowadzi Festiwal Jazz Jamboree
„Songs of Resistance” – koncert Marc Ribot Quartet 

8 listopada, godz. 19.00, sala koncertowa Art.Bem, wstęp wolny
„Warsaw Camerata à la carte!” – w programie utwory J.S. Bacha i W.A. Mozarta 

10 listopada, godz. 11.30, sala koncertowa Art.Bem, bilety 25 zł 
„W pracowni Ambrożego Kleksa” - teatralny poranek bajkowy

10 listopada, godz. 19.00, kościół pw. Matki Bożej Królowej Aniołów, wstęp wolny
Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych – Liturgiczna Schola Dorosłych z kwintetem dętym
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INTENCJE MSZALNE GRUPY PARAFIALNE

Krąg biblijny dla studentów
II i IV czwartek, godz. 20 - ks. Konrad

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

Kręgi Domowego Kościoła
- spotkania formacyjne dla rodzin

ks. Konrad i ks. Bartosz
Grupa modlitewna św. O. Pio 

I poniedziałek  miesiąca, godz. 19.00 – ks. Bartosz
Niebiańskie nutki św. Łukasza (schola)
– piątek, godz. 18.30 – Edyta Budzyńska

Parafialny zespół Caritas
spotkania: I pn. miesiąca po Mszy św. o 18.00

dyżury Caritas:
wt. 16.30-18.00
czw. 10.00-11.30

prezes – Barbara Tywonek
opiekun – ks. Konrad

Nr konta: 54 1240 2034 1111 0010 1985 5843
Grupa studencka

czw. godz. 20.00 – ks. Konrad
Schola studencka

niedz, godz. 18.30 - ks. Konrad Zawłocki
Ministranci młodsi – wtorek, godz. 18.30 – ks. Bartosz  

i animator Kamil
Ministranci starsi – 1 i 3 piątek miesiąca, godz. 19.00 - ks. 

Bartosz i animator Patryk
Lektorzy – raz w miesiącu – ks. Bartosz 

Chór parafialny
próby w czwartki godz. 19.00 mała/duża sala

joanna.kw@wlodar.waw.pl
Skauci Europy

(Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza")
dziewczynki 8-12 lat Michalina Dynak 575 943 940

michalina.dynak@gmail.com
dziewczynki 12-16 Asia Ciepielewska 502 939 171

asiaciepiel@gmail.com
chłopcy 8-12 Andrzej Filipek 531 135 576

andrzejfilipek1996@gmail.com
chłopcy 12-16 Jan Nowiński 794 438 727jan.nowinski@

gmail.com
„Przyjaciele Oblubieńca”

środa godz. 19.00 - ks. Konrad
Wspólnota Ojców p.w. św. Józefa

I poniedziałek miesiąca godz. 19.30 - ks. Konrad
Matki w Modlitwie (MwM)

środa godz.19.30 sala po fryzjerze 
(Monika 608 671 188)

czwartki godz. 20.00 sala po fryzjerze 
(Kasia 788 098 574 tylko smsy)

czwartki godz. 9.15 (po domach) grupa dla mam 
z małymi dziećmi (Asia 500 125 228)

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. 226641099; fax 226652626

dyżury:
ks. proboszcz: poniedziałek
ks. Bartosz: wtorek i piątek

ks. Konrad: środa i czwartek
ks. JAN POPIEL – proboszcz, tel. 226651971,

xjan@poczta.fm
ks. Bartosz Skawiński – wikariusz, tel. 226665263
ks. Konrad Zawłocki – wikariusz, tel. 226665264
ks. Grzegorz Mencel – rezydent, tel. 226665265

KONTO BUDOWY KOŚCIOŁA 
31 1240 2034 1111 0000 0308 3439

Strona 11

4. 11 – poniedziałek (wspomnienie świętego Karola Boromeusza):
7.00: śp. Anna Wojciechowska – 2 greg.
7.00: śp. Eugeniusz Strzelczyk – 4 greg.
7.00: śp. Antonina – 15 r.śm., Jan, Zygmunt, Wiktoria Wojtkowscy, 
 Eugeniusz Rybak, Stanisław Bogucki, c.r. Zyrów, 
 Wojtkowskich, Rybaków, Godlewskich i Stelmachów
7.30: śp. Krystyna Kulig – 4 greg. 
7.30: śp. Klementyna Sawicka – 6 miesięcy po śmierci
7.30: śp. Ludwika, Józef, Edward, Marianna, Marian, Henryk, 
 Kazimierz i c.r. Sobczaków 
18.00: za dusze w czyśćcu cierpiące

5. 11 – wtorek:
7.00: dziękczynno – błagalna w int. Marii w 4 r. urodzin
7.00: śp. Krystyna Kulig – 5 greg.
7.00: za dusze w czyśćcu cierpiące
7.30: śp. Anna Wojciechowska – 3 greg. 
7.30: śp. Eugeniusz Strzelczyk – 5 greg. 
7.30: śp. Aleksandra Próchniak
18.00: za dusze w czyśćcu cierpiące

6. 11 – środa:
7.00: śp. Krystyna Kulig – 6 greg.
7.30: śp. Marianna, Eugeniusz Nowalscy, Andrzej, Józef i Helena
7.30: śp. Anna Wojciechowska – 4 greg.
7.30: śp. Eugeniusz Strzelczyk – 6 greg. 
18.00: zbiorowa przez pośrednictwo Matki Bożej 
 Nieustającej Pomocy

7. 11 – czwartek:
7.00: za dusze w czyśćciu cierpiące
7.30: śp. Krystyna Kulig – 7 greg.
7.30: śp. Anna Wojciechowska – 5 greg.
7.30: śp. Eugeniusz Strzelczyk – 7 greg.  
18.00: o dobre i święte powołania kapłańskie i do życia 
 konsekrowanego z naszej parafii

8. 11 – piątek:
7.00: śp. Bohdan i Jadwiga, c.r. Dmochowskich
7.00: śp. Eugeniusz Strzelczyk – 8 greg.
7.00: za dusze w czyśćcu cierpiące
7.30: śp. Krystyna Kulig – 8 greg. 
7.30: śp. Anna Wojciechowska – 6 greg.
7.30: śp. Edward, Tadeusz, Jan, Barbara, Janina, Otylia,  
 c.r. Borowieckich, Tadeusz Piecyk 
18.00: za dusze w czyśćcu cierpiące

9. 11 – sobota (święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej):
7.00: śp. Krystyna Kulig – 9 greg.
7.30: dziękczynna w dniu 17 urodzin Zuzanny z prośbą o opiekę 
 Matki Bożej i św. Józefa 
7.30: śp. Anna Wojciechowska – 7 greg.
7.30: śp. Eugeniusz Strzelczyk – 9 greg.
18.00: za dusze w czyśćcu cierpiące

10. 11 – XXXII Niedziela Zwykła:
7.00: śp. Henryka, Franciszka i Stefan Bogusz
8.30: śp. Anna Wojciechowska – 8 greg. 
10.00: śp. Krystyna Kulig – 10 greg.
11.30: dziękczynna z prośbą o błog. Boże i łaski dla Renaty 
 w dniu imienin i Julii w 9 r. urodzin 
13.00: za Parafian
16.00: śp. Marianna Chada – 5 r.śm. 
18.00: śp. Eugeniusz Strzelczyk – 10 greg.  
20.00: śp. Janusz Wilgusiak – 19 r.śm. i jego rodzice
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GAZETKA DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

1. Przez cały listopad, w dni powszednie, po 
Mszy św. wieczornej modlimy się na różańcu, 
polecając Bożemu Miłosierdziu naszych zmar-
łych z wypominków parafialnych miesięcznych. 
Imiona naszych zmarłych przypisane są do kon-
kretnych dni. Możemy je odnaleźć na planszach                      
w kruchcie kościoła.

2. Jeszcze do piątku można ofiarować odpust 
zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące pod wa-
runkiem nawiedzenia cmentarza i modlitwy za 
zmarłych. 

3. W I czwartek miesiąca, 7 listopada zaprasza-
my na wieczorną Mszę św. w intencji dobrych 
świętych powołań kapłańskich i zakonnych rów-
nież z naszej parafii.

Po Mszy św. wspólna Adoracja Najświętszego 
Sakramentu do godz. 21.00

4. W sobotę, 9 listopada, będziemy obchodzić 
święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterań-
skiej, która jest katedrą biskupa Rzymu – papie-
ża. To dobra okazja, aby w modlitwie powierzać 
osobę i posługę Ojca Świętego. Pamiętamy czę-
ste apele papieża Franciszka o modlitwę za niego. 
Zapraszamy na wspólną modlitwę. 

5. W naszej parafii powstaje różaniec rodziców 
za dzieci. Oparty jest on o zasadę róży różańco-
wej - każda osoba odmawia jedną dziesiątkę i w 
ten sposób cała róża (20 osób) odmawia codzien-
nie cały różaniec za swoje dzieci. Kontakt do oso-
by odpowiedzialnej:                  

 Rozazadzieci.swlukasz@gmail.com  

6. Polecamy najnowsze relacje z wydarzeń na 
naszym parafialnym Facebooku.

7. Dziś o godz. 16.00 zebranie Kół Żywego 
Różańca.

8. Dziś przed kościołem zbieramy datki na 
pomoc dla rodzin dotkniętych wojną w Aleppo  
w Syrii. Fundusz wsparcia można też zasilić każ-
dego dnia wrzucając ofiary do skarbonek na fi-
larach kaplicy. Można też wpłacać na bankowe 
konto parafii z dopiskiem: „Rodzinom w Alep-
po”.

9. Za tydzień ofiary składane na tacę będą prze-
znaczone na budowę nowego kościoła.

MODLITWA ZA ZMARŁYCH

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic 
Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność 
Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze 
sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, 
abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic 
Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przeba-
czenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


